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Yliopistolaki 27.6.1997/645

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku 

Yleiset säännökset

1 § 

Soveltamisala

Tässä laissa tarkoitettuja yliopistoja ovat:

1) Helsingin yliopisto;

2) Joensuun yliopisto;

3) Jyväskylän yliopisto;

4) Kuopion yliopisto;

5) Lapin yliopisto;

6) Oulun yliopisto;

7) Tampereen yliopisto;

8) Turun yliopisto;

9) Vaasan yliopisto;

10) Åbo Akademi;

11) Lappeenrannan teknillinen yliopisto;

12) Tampereen teknillinen yliopisto;

13) Teknillinen korkeakoulu;

14) Helsingin kauppakorkeakoulu;

15) Svenska handelshögskolan;

16) Turun kauppakorkeakoulu;

17) Kuvataideakatemia;

18) Sibelius-Akatemia; 

19) Taideteollinen korkeakoulu; ja

20) Teatterikorkeakoulu.  (3.12.2002/1027) 

Helsingin yliopistoon kuuluu erillisenä ruotsinkie-
lisenä yksikkönä Svenska social- och kommunal-
högskolan.

2 § 

Itsehallinto

Yliopistoilla on itsehallinto.

Yliopistoille on varattava yksinomaan niitä koskevia 
lakeja ja asetuksia valmisteltaessa tilaisuus antaa 
asiasta lausuntonsa. (23.12.1999/1251) 

3 § 

Yliopistoon kuuluminen

Yliopistoon kuuluvat sen opettajat, tutkijat, muu 
henkilökunta ja opiskelijat.

4 § 

Tehtävät

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimus-
ta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tut-
kimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa 
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 
Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia 
vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä 
edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta. (30.7.2004/715) 

5 § 

Arviointi

Yliopistojen tulee arvioida koulutustaan, tutki-
mustaan sekä taiteellista toimintaansa ja niiden 
vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös osallistuttava 
ulkopuoliseen toimintansa arviointiin.

Yliopiston tulee julkistaa järjestämänsä arvioinnin 
tulokset.

2 luku 

Tutkimus ja opetus

6 § 

Tutkimuksen, taiteen ja opetuksen vapaus

Yliopistoissa vallitsee tutkimuksen, taiteen ja ope-
tuksen vapaus. Opettajan on kuitenkin noudatettava 
koulutuksen ja opetuksen järjestämisestä annettuja 
säännöksiä ja määräyksiä.

Yliopistojen opetus on julkista. Perustellusta syystä 
pääsyä opetusta seuraamaan voidaan rajoittaa.

7 § (30.7.2004/715) 

Tutkinnot ja muu koulutus

Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä 
korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia 
ja ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistot voivat 
järjestää myös täydennyskoulutusta ja avointa yli-
opisto-opetusta.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulu-
tuksen pohjana on lukio-opinnot tai niitä tasoltaan 
vastaava koulutus. Ylempään korkeakoulututkin-
toon johtavan koulutuksen pohjana on alempi 
korkeakoulututkinto tai sitä tasoltaan vastaava 
koulutus, jollei valtioneuvoston asetuksella säädetä, 
että koulutuksen pohjana ovat lukio-opinnot tai niitä 
tasoltaan vastaava koulutus taikka jollei yliopisto 
toisin päätä. Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen 
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jatkokoulutuksen pohjana on ylempi korkeakoulu-
tutkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen 
tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opin-
tojen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin 
yliopistossa voidaan suorittaa, säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Yliopistoissa suoritettavien 
kor-keakoulututkintojen asemasta korkeakoulutut-
kin-tojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Koulutusvastuun täsmentämisestä, 
yliopistojen koulutusohjelmista, erikoistumiskoulu-
tusten aloista ja koulutusohjelmista sekä siitä, mitä 
erikois-tumiskoulutusten aloja ja koulutusohjelmia 
kussakin yliopistossa on, säädetään yliopiston esityk-
sestä opetusministeriön asetuksella.

8 § 

Opetuksen maksuttomuus

Korkeakoulututkintoon johtava opetus on opiskeli-
jalle maksutonta. 

Avoimen yliopisto-opetuksen ja täydennyskoulutuk-
sen osalta noudatetaan, mitä valtion maksuperuste-
lain (150/1992) nojalla päätetään.

9 § (30.7.2004/715) 

Opetus- ja tutkintokielet

Yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, jollei 
jäljempänä toisin säädetä.

Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Kuva-
taideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taideteollisen 
korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun opetus- ja 
tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Åbo Akademin ja 
Svenska Handelshögskolanin sekä Helsingin yliopiston 
Svenska social- och kommunalhögskolanin opetus- ja 
tutkintokieli on ruotsi.

Yliopisto voi päättää suomen tai ruotsin kielen lisäksi 
myös muun kielen käyttämisestä tutkintokielenä sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään.

Yliopisto voi päättää muun kielen kuin opetus- ja 
tutkintokielensä käyttämisestä opetuksessa ja opin-
tosuorituksissa.

3 luku 

Organisaatio

10 § 

Kansleri

Helsingin yliopistolla ja Åbo Akademilla on kum-
mallakin kansleri. Muilla yliopistoilla voi niiden niin 
tahtoessa olla kansleri, josta säädetään asetuksella. 
Kansleri voi olla kahden tai useamman yliopiston 
yhteinen.

Kansleri edistää tieteitä ja valvoo yliopiston yleistä 
etua ja toimintaa. Kansleri vahvistaa yliopiston 

johtosäännöt ja muut vastaavat yleiset määräykset. 
Kanslerin muista tehtävistä on voimassa, mitä muu-
alla laissa ja asetuksessa säädetään.

Kanslerin tulee olla henkilö, joka on ansiokkaasti 
toiminut tieteen tai yliopistolaitoksen hyväksi. Kans-
lerin nimittää tasavallan presidentti viideksi vuodeksi 
kerrallaan valtioneuvoston esityksestä kolmesta yli-
opiston vaalikollegion asettamasta ehdokkaasta.

Åbo Akademin kanslerin kelpoisuudesta, toimi-
kaudesta ja nimittämisestä sekä eräistä tehtävistä 
säädetään ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen 
yhteensovittamisesta annetussa laissa (1354/1990).

11 § 

Hallitus ja sen tehtävät

Yliopiston ylin päättävä hallintoelin on hallitus, jonka 
tehtävänä on kehittää yliopiston toimintaa sekä:

1) hyväksyä yliopiston taloutta ja toimintaa koskevat 
sekä muut laajakantoiset suunnitelmat;

2) päättää määrärahojen jakamisen suuntaviivois-
ta;

3) antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaatteel-
lisesti tärkeissä asioissa; sekä

4) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaavat mää-
räykset.

Hallituksen muista tehtävistä voidaan säätää asetuk-
sella ja määrätä yliopiston sisäisillä määräyksillä.

12 § 

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori. Hallituk-
sessa tulee olla lisäksi edustettuina ryhmittäin:

1) yliopiston professorit ja apulaisprofessorit;

2) muut opettajat ja tutkijat sekä muu henkilöstö; 
ja

3) opiskelijat.

Kustakin 1 momentissa tarkoitetusta ryhmästä tu-
lee olla jäseniä vähemmän kuin puolet hallituksen 
koko jäsenmäärästä. Hallituksen jäsenillä voi olla 
varajäseniä.

Hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja 1 momen-
tissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden 
lukumäärästä määrätään johtosäännössä. Sen mu-
kaan kuin johtosäännössä määrätään, hallituksen 
jäsenistä vähintään yksi ja enintään kolmannes on 
valittava henkilöistä, jotka eivät ole yliopiston hen-
kilöstöä eivätkä opiskelijoita. (30.7.2004/715) 
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13 § 

Rehtori ja vararehtori

Rehtori johtaa yliopiston toimintaa sekä käsittelee 
ja ratkaisee yliopiston yleistä hallintoa koskevat 
asiat, jollei laissa, asetuksessa tai yliopiston sisäisissä 
määräyksissä toisin säädetä tai määrätä.

Rehtori valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Rehto-
rin valitsee yliopiston vaalikollegio. Rehtoriksi valitta-
valta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tut-
kinnon tai että hänet on nimitetty jonkin yliopiston 
professorin virkaan ja että hänellä on käytännössä 
osoitettu hyvä johtamistaito. Kuvataideakatemian, 
Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja 
Teatterikorkeakoulun rehtoriksi voidaan kuitenkin 
valita myös apulaisprofessorin, yliassistentin tai leh-
torin virkaan nimitetty henkilö. (30.7.2004/715) 

14 § 

Opetuksen, tutkimuksen ja palvelutoimintojen 
organisaatio

Yliopiston hallitus päättää yliopiston jakaantumi-
sesta tiedekuntiin tai muihin yksiköihin sekä näiden 
alaisiin laitoksiin tutkimuksen ja opetuksen järjestä-
mistä varten.

Yliopistossa voi olla opetuksen ja tutkimuksen 
kehittämistä ja opintosuoritusten arvostelua sekä 
professorin ja apulaisprofessorin virkojen ehdolle-
panoa varten monijäsenisiä hallintoelimiä, jolleivät 
nämä tehtävät kuulu tiedekunnan tai muun yksikön 
monijäseniselle hallintoelimelle. Hallintoelimen 
kokoonpanon osalta on voimassa, mitä 12 §:n 1 
momentissa säädetään hallituksesta.

Yliopistossa voi olla erillisiä laitoksia, jotka eivät 
kuulu 1 momentissa tarkoitettuihin yksiköihin tai 
laitoksiin. Niiden muodostamisesta päättää yliopis-
ton hallitus.

Yliopistoilla voi olla yhteisiä yksiköitä toisten yliopis-
tojen sekä muiden laitosten ja yhteisöjen kanssa. Nii-
den hallinnosta säädetään tarvittaessa asetuksella.

15 § 

Yliopiston yksiköiden hallinto

Tiedekunnan tai muun 14 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun yksikön toimintaa johtaa dekaani tai muu joh-
taja. Lisäksi yksikössä on monijäseninen hallintoelin. 
Hallintoelimen kokoonpanon osalta on voimassa, 
mitä 12 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään hallituk-
sesta. (15.7.2005/556) 

Yksikön jäsenten kokonaismäärästä ja 12 §:n 1 
momentissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien hen-
kilöiden lukumäärästä päätetään johtosäännössä. 
Johtosäännössä voidaan myös päättää, että yksikön 
jäsenistä enintään kolmannes voidaan valita henki-
löistä, jotka eivät ole yliopiston henkilöstöä eivätkä 
opiskelijoita. Professorin ja apulaisprofessorin virko-
jen täyttämistä varten voidaan kuitenkin määrätä 

lisäjäseniä siten kuin johtosäännöllä tarkemmin 
määrätään. (15.7.2005/556) 

Tiedekunnan tai muun 1 momentissa tarkoitetun 
yksikön monijäseninen hallintoelin valitsee dekaanin 
tai muun johtajansa yksikön professorien ja apu-
laisprofessorien joukosta, jollei asetuksella jonkun 
yliopiston osalta toisin säädetä.

Erillisen laitoksen hallinnosta määrätään johtosäännös-
sä. Laitoksen monijäsenisen hallintoelimen jäseniksi 
voidaan valita henkilöitä, jotka eivät ole yliopiston 
henkilöstöä eivätkä opiskelijoita.

4 luku 

Henkilöstö ja virkakieli

16 § 

Henkilöstön rakenne

Yliopistossa on professorin virkoja. Lisäksi on muuta 
opetus- ja tutkimushenkilöstöä sekä henkilöstöä 
muiden tehtävien hoitamista varten.

Yliopistossa on dosentteja.

Nimittämisestä professorin ja apulaisprofessorin 
virkaan säädetään erikseen.

17 § 

Virkakieli ja kielitaitovaatimukset

Yliopiston virkakieli on suomi. Åbo Akademin ja 
Svenska handelshögskolanin sekä Helsingin yli-
opiston Svenska social- och kommunalhögskolanin 
virkakieli on ruotsi.

Jokaisella on kuitenkin oikeus omassa asiassaan 
käyttää suomea tai ruotsia ja saada toimituskirja 
käyttämällään kielellä.

Opettajilta, tutkijoilta ja muilta virkamiehiltä vaadit-
tavasta suomen ja ruotsin kielen taidosta säädetään 
asetuksella sen estämättä, mitä valtion virkamie-
hiltä vaadittavasta kielitaidosta annetussa laissa 
(149/1922) säädetään. Åbo Akademin opettajalta 
vaadittavasta kielitaidosta säädetään jäljempänä 
tässä laissa.

5 luku 

Opiskelijat

18 § (30.7.2004/715) 

Opiskelijaksi ottaminen

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorit-
tamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulutut-
kintoa, pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa 
tai jatkotutkintoa. Opiskelija voidaan ottaa suorit-
tamaan myös pelkästään alempaa korkeakoulutut-
kintoa.
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Yliopisto voi rajoittaa opiskelijoiden määrää. Opiske-
lija voi ottaa samana lukuvuonna vastaan vain yhden 
korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. 
Silloin kun yliopisto opiskelijoiden määrän rajoit-
tamisen vuoksi ei voi ottaa koulutukseen kaikkia 
hakijoita, hakijoihin on sovellettava yhdenmukaisia 
valintaperusteita. Hakijat voidaan erilaisen koulutus-
taustan vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Täl-
löin yhdenmukaisia valintaperusteita on sovellettava 
ryhmään kuuluviin hakijoihin. Jonkin kieliryhmän 
koulutustarpeen turvaamiseksi voidaan yhdenmu-
kaisista valintaperusteista rajoitetusti poiketa.

Opiskelijavalinta järjestetään opiskelijavalintare-
kisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa 
laissa (1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintare-
kisteriä käyttäen. Opiskelijavalinta voidaan järjestää 
yliopistojen yhteishaun avulla. Opiskelijavalinnan 
toimittamisesta ja yhteishausta voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

18 a § (30.7.2004/715) 

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat 
pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai 
sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkin-
toon on henkilö, joka on suorittanut ylioppilastut-
kintoasetuksessa (1000/1994) tarkoitetun tutkinnon, 
ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen 
tutkinnon, vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
tutkinnon, ulkomaisen koulutuksen, joka asianomai-
sessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkea-
kouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin 
olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 
Mitä tässä momentissa säädetään kelpoisuudesta 
korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, koskee 
myös kelpoisuutta ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavaan koulutukseen, jonka yliopisto järjestää 
siten, ettei koulutukseen kuulu alempaa korkea-
koulututkintoa.

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat 
pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, on 
henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman 
korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikorkea-
koulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, 
joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin taikka jolla yliopisto 
toteaa muutoin olevan opintoja varten riittävät tiedot 
ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää opiskelijaksi otta-
mansa henkilön suorittavan täydentäviä opintoja kou-
lutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat 
tieteelliseen, taiteelliseen tai ammatilliseen jatko-
tutkintoon, on henkilö, joka on suorittanut sovel-
tuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, ulkomaisen 
koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa 
kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai 
jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten 
riittävät tiedot ja valmiudet.

Kelpoisuudesta ammatilliseen jatkotutkintoon joh-
taviin opintoihin säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

18 b § (30.7.2004/715) 

Ylemmän korkeakoulututkinnon aloittaminen

Opiskelija voi saman alemman korkeakoulututkin-
non pohjalta alkaa samana lukuvuonna opiskella 
vain yhtä ylempää korkeakoulututkintoa.

18 c § (30.7.2004/715) 

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut ottavansa 
vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen yliopiston 
määräämällä tavalla ilmoittautua yliopistoon, jonka 
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opiskelijan on 
joka lukuvuosi yliopiston määräämällä tavalla ilmoit-
tauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 1 momentissa 
säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. 
Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa 
opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava yliopis-
tolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

18 d § (15.7.2005/556) 

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen 
tavoitteelliset suorittamisajat

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen 
suorittamisaika on:

1) kuvataiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa kolme ja puoli lukuvuotta; ja

2) muuhun alempaan korkeakoulututkintoon johta-
vassa koulutuksessa kolme lukuvuotta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellinen 
suorittamisaika on:

1) eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa kolme lukuvuotta;

2) lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa kolme lukuvuotta, kun koulutukseen 
kuuluu alempi korkeakoulututkinto, ja kuusi vuotta, 
kun koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulu-
tutkintoa;

3) hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon joh-
tavassa koulutuksessa kaksi lukuvuotta, kun koulu-
tukseen kuuluu alempi korkeakoulututkinto, ja viisi 
lukuvuotta, kun koulutukseen ei kuulu alempaa 
korkeakoulututkintoa;

4) musiikin maisterin ja psykologian maisterin 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa kaksi ja puoli 
lukuvuotta; ja

5) muuhun tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
kaksi lukuvuotta.
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Yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus 
siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoi-
misesti opiskellen tässä säädetyssä ajassa.

18 e § (15.7.2005/556) 

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylem-
pään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yli-
opiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa 
määräämällä tavalla.

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa 
opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suo-
rittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden 
yhteenlaskettua 18 d §:n mukaista tavoitteellista 
suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään 
alempaa korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla 
opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään 
yhtä vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa 
pitemmässä ajassa. Pelkästään ylempää korkeakou-
lututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oi-
keus suorittaa tutkinto viimeistään kahta vuotta sen 
tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, 
joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai 
asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, 
isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkin-
non suorittamisaikaan ei lasketa muuta enintään 
neljän lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi 
opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi 18 c §:
n mukaisesti.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suoritta-
misen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaan-
ottaa opiskelupaikan yliopistossa.

18 f § (15.7.2005/556) 

Opiskeluoikeuden jatkaminen

Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka 
ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:ssä säädetyssä 
ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, 
jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamis-
kelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi 
loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä 
suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun 
saattamiselle.

Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomi-
oon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien 
opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikai-
semmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mah-
dollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa 
ajassa. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa 
huomioon opiskelijan elämäntilanne.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:
ssä säädetyssä ajassa tai 1 momentin mukaisessa lisä-
ajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty 
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää 
opiskeluoikeutensa.

Jos opiskeluoikeuden menettänyt henkilö haluaa 
myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava 
yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

19 § 

Opiskelijan kurinpito

Opiskelijaa, joka on yliopiston piirissä syyllistynyt 
opetus- tai tutkimustoimintaan kohdistuvaan rik-
komukseen, voidaan kurinpidollisesti rangaista 
varoituksella tai erottamalla määräajaksi, enintään 
yhdeksi vuodeksi. Menettelytavasta säädetään ase-
tuksella.

6 luku 

Erityissäännökset Helsingin yliopistosta

20 § 

Kanslerin puhevalta valtioneuvostossa

Helsingin yliopiston kanslerilla on oikeus olla läsnä ja 
käyttää puhevaltaa valtioneuvostossa käsiteltäessä 
Helsingin yliopistoa koskevia asioita.

21 § 

Konsistori

Helsingin yliopiston hallituksesta käytetään nimitystä 
konsistori.

2 momentti on kumottu L:lla 23.12.1999/1251.

22 § 

Tiedekunnan tai vastaavan yksikön monijäsenisen 
hallintoelimen tehtävät

Hallintoelimen tehtävänä on:

1) kehittää opetusta ja tutkimusta;

2) tehdä ehdotukset toiminta- ja taloussuunnitel-
maksi sekä talousarvioksi ja päättää määrärahojen 
jakamisen perusteista;

3) käsitellä professorin ja apulaisprofessorin viran 
täyttämistä koskevat asiat;

4) käsitellä väitöskirjaa ja lisensiaatin tutkimusta 
koskevat asiat; sekä

5) käsitellä ja ratkaista muut asiat, jotka asetuksella 
säädetään tai johtosäännöllä määrätään hallintoeli-
men käsiteltäviksi ja ratkaistaviksi.

23 § 

Ruotsinkielinen opetus ja vararehtori

Helsingin yliopistossa on ruotsinkielistä opetusta 
varten vähintään 27 professorin virkaa asetuksella 
säädettävillä aloilla.
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Yliopistossa on lautakunta ruotsinkielisen opetuksen 
kehittämistä ja yhteensovittamista varten.

Yhden vararehtorin tulee olla ruotsinkielistä ope-
tusta varten perustettuun virkaan nimitetty profes-
sori, jollei tällaiseen virkaan nimitetty henkilö ole 
rehtorina.

24 § 

Helsingin yliopiston Svenska social- och kommu-
nalhögskolan

Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal-
högskolanista säädetään asetuksella ja määrätään 
asetuksen nojalla johtosäännössä.

Yksikön virat eivät sisälly 23 §:n 1 momentissa tar-
koitettuihin virkoihin.

25 § 

Kansalliskirjasto

Helsingin yliopiston kirjasto toimii Suomen kansal-
liskirjastona. Sen tehtävistä on myös voimassa, mitä 
vapaakappalelaissa (420/1980) säädetään.

26 § 

Ruotsin kieltä taitavien henkilöiden koulutus

Otettaessa opiskelijoita niille aloille, joiden opetus-
ta annetaan ruotsiksi vain Helsingin yliopistossa, 
on huolehdittava siitä, että ruotsin kieltä taitavia 
henkilöitä voidaan kouluttaa riittävä määrä maan 
tarpeisiin. Yliopisto voi varata osuuden aloituspai-
koista ruotsin kieltä taitaville pyrkijöille.

27 § 

Helsingin yliopiston oikeudet ja omaisuus

Helsingin yliopistolla on oikeus yhden apteekin 
pitämiseen Helsingin kaupungissa. Yliopistolla on 
edelleen myös ne muut oikeudet, etuudet ja vapau-
det sekä se omaisuus ja ne tulot, jotka sillä on tämän 
lain voimaan tullessa.

Yliopiston 1 momentissa tarkoitettuja varoja sekä 
lahjoitus- ja testamenttivaroja hoidetaan erillään val-
tion talousarviossa yliopistolle myönnetyistä varoista. 
Varojen hoidosta päättää konsistori. Yliopisto tekee 
omissa nimissään näitä varoja koskevat oikeustoimet 
ja käyttää niiden osalta puhevaltaa tuomioistuimessa 
ja viranomaisessa.

Yliopisto on 1 momentissa tarkoitettujen varojen 
osalta vapaa veroista ja valtiolle maksettavista mak-
suista, jollei laissa jonkin veron tai maksun osalta 
toisin säädetä.

7 luku 

Erityissäännökset Åbo Akademista

28 § 

Erityistehtävät

Åbo Akademin, jäljempänä akatemia, tulee erityi-
sesti tyydyttää ruotsinkielisen väestön koulutus- ja 
tutkimustarpeita sekä toiminnassaan ottaa huomi-
oon maan kaksikielisyys.

Åbo Akademin Vaasassa toimivat yksiköt muodosta-
vat yhdessä Österbottens högskolanin, jonka yhteisiä 
toimintoja johtaa monijäseninen hallintoelin.

29 § 

Opettajalta vaadittava kielitaito

Akatemian opettajan virkaan vaaditaan täydellinen 
ruotsin kielen taito ja kyky ymmärtää suomen kieltä. 
Akatemia päättää ruotsin ja suomen kielen taidosta, 
joka tällaiseen virkaan vaaditaan ulkomaalaiselta tai 
Suomen kansalaiselta, joka ei ole syntyperäinen.

Akatemiassa on kielilautakunta, jolle 1 momentissa 
tarkoitettu ruotsin kielen taito voidaan osoittaa.

30 § 

Opiskelijoilta vaadittava kielitaito

Opiskelijaksi pääsy akatemiaan edellyttää, että 
hakijalla on riittävä ruotsin kielen taito opintojen 
harjoittamiseen tällä kielellä, jollei akatemia toisin 
päätä.

31 § 

Omaisuus

Akatemialla on oikeus ottaa vastaan omaisuutta 
nimiinsä ja käyttää sitä toimintaansa. Akatemia 
tekee omissa nimissään tätä omaisuutta koskevat 
oikeustoimet sekä käyttää sen osalta puhevaltaa 
tuomioistuimessa ja viranomaisessa.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta hoi-
detaan erillään valtion talousarviossa akatemialle 
myönnetyistä varoista.

32 § 

Eräitä virkoja koskevat säännökset

Professorin ja apulaisprofessorin virat, jotka perus-
tettiin akatemiaan 1 päivästä elokuuta 1981 lukien, 
jäävät akatemiaan pysyvästi.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, aka-
temia saa hankittuaan Stiftelsen för Åbo Akademi 
-nimisen säätiön lausunnon asiasta muuttaa näiden 
virkojen opetusalaa ja tehtäväpiiriä sekä akatemian 
käytössä olevien määrärahojen puitteissa myös muut-
taa apulaisprofessorin viran professorin viraksi.
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8 luku 

Muutoksenhaku

33 § (15.7.2005/556) 

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 
kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan 
päätökseen. Opiskelija saa hakea oikaisua opinto-
suorituksen arvosteluun ja eräisiin muihin opintoja 
koskeviin päätöksiin, joista säädetään asetuksella.

Opiskelija voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikai-
sua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan 
päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon 
saatuaan.

Oikaisumenettelystä 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa säädetään tarkemmin asetuksella.

34 § (13.12.2001/1271) 

Muutoksenhaku

Yliopiston päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä 
yliopiston päätoimipaikka sijaitsee, siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään, jollei tässä 
laissa tai muualla laissa toisin säädetä.

35 § 

Valituskiellot

Yliopiston päätökseen, joka koskee kanslerin, rehto-
rin, vararehtorin, yksikön johtajan ja monijäsenisen 
hallintoelimen puheenjohtajan tai jäsenen valintaa 
taikka johtosääntöä tai muuta yleistä määräystä, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. Valittaa ei saa 
myöskään apurahaa tai avustusta koskevasta pää-
töksestä.

Päätökseen, johon saa 33 §:n mukaan hakea oikaisua, 
ei saa hakea muutosta valittamalla. Oikaisumenet-
telyssä annettuun päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeudelta. Opintosuoritusten 
arvostelua koskevaan oikaisumenettelyssä tehtyyn 
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta va-
littamalla. (13.12.2001/1271) 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 18 §:
ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 18 f §:ssä 
tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai 19 
§:ssä tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. (15.7.2005/556) 

36 § (13.12.2001/1271) 

Erottamispäätöksen täytäntöönpano

Opiskelijan määräaikaista erottamista koskeva pää-
tös voidaan panna täytäntöön siitä tehdystä valituk-
sesta huolimatta, jollei yliopisto tai hallinto-oikeus 
toisin määrää.

9 luku 

Erinäiset säännökset

37 § 

Vaalikollegio

Vaalikollegiossa tulee olla professoreiden, apulais-
professoreiden, muiden opettajien ja tutkijoiden, 
muun henkilöstön sekä opiskelijoiden edustajia. Vaa-
likollegion kokoonpanon osalta on lisäksi voimassa, 
mitä 12 §:n 2 momentissa säädetään.

Tarkemmat määräykset vaalikollegion jäsenistä ja 
valinnasta annetaan johtosäännössä, Helsingin yli-
opiston vaalikollegiosta kuitenkin asetuksella.

38 § 

Harjoittelukoulu

Yliopistoon, jossa järjestetään opettajankoulutusta, 
kuuluu opetusharjoittelua ja opettajankoulutuksen 
kehittämistä varten tarpeellinen määrä harjoitte-
lukouluja, joissa voidaan järjestää perusopetusta ja 
esiopetusta sekä lukiokoulutusta. Harjoittelukoulun 
oppilaat eivät ole yliopistoon kuuluvia opiskelijoita.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun opetuksen järjestä-
misessä ja toiminnan lopettamisessa noudatetaan, 
mitä muualla säädetään perusopetuksesta, esiope-
tuksesta ja lukiokoulutuksesta valtion oppilaitok-
sessa. Samoja säännöksiä noudatetaan päätettäessä 
harjoittelukoulun laajentamisesta käsittämään 
entistä useammille ikäkausille tarkoitettua opetusta 
ja koulutusta sekä koulun toiminnan vastaavasta 
supistamisesta. Toimintaa voidaan supistaa tai se voi-
daan lopettaa, kun tarve koulutuksen järjestämiseen 
vähenee tai loppuu.

Harjoittelukoulussa on yliopiston asettama joh-
tokunta, jonka jäseninä voi olla myös yliopistoon 
kuulumattomia jäseniä.

Harjoittelukoulun toiminnasta ja hallinnosta voidaan 
säätää tarkemmin asetuksella, ja yliopisto antaa 
niistä määräyksiä johtosäännöllä.

39 §

Lahjoitus- ja testamenttivarat ja niillä perustetut 
virat

Yliopistolla on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja tes-
tamenttivaroja. Näillä varoilla voidaan myös palkata 
henkilökuntaa ja perustaa virkoja.

Lahjoitus- ja testamenttivaroilla perustettuun vir-
kaan kuuluvat samat oikeudet ja velvollisuudet kuin 
muuhun vastaavaan virkaan.

40 § 

Ylioppilaskunta ja osakunta

Kaikki yliopiston opiskelijat, jotka on otettu opiskeli-
joiksi alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon 
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johtaviin opintoihin, kuuluvat ylioppilaskuntaan. 
Ylioppilaskunta voi hyväksyä jäsenikseen myös muita 
yliopiston opiskelijoita.

Ylioppilaskunnan tarkoituksena on olla jäsentensä 
yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, 
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan 
asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä.

Ylioppilaskunnalla on itsehallinto. Tarkemmat sään-
nökset ja määräykset ylioppilaskunnasta annetaan 
asetuksella ja ylioppilaskunnan säännöillä.

Opiskelijoiden keskuudessa voi toimia osakuntia, 
joilla on itsehallinto. Osakunnista säädetään tarvit-
taessa asetuksella.

41 § 

Johtosäännöt ja määräykset

Johtosäännössä määrätään hallintoelinten toimi-
vallasta, tehtävistä, toimikaudesta, jäsenmäärästä, 
jäsenten valinnasta, henkilökunnan nimittämisestä ja 
ottamisesta sekä yliopiston muusta hallinnosta, jollei 
näistä asioista säädetä laissa tai asetuksessa.

Yliopisto voi määrätä johtosäännöllä tai muilla mää-
räyksillä myös muista kuin 1 momentissa mainituista 
sisäisistä asioistaan, jollei niistä säädetä muualla 
laissa tai asetuksessa.

42 § 

Päätöksenteko

Monijäsenisessä hallintoelimessä päätetään muut 
kuin 3 momentissa tarkoitetut asiat erimielisyyden 
sattuessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
Äänten mennessä tasan voittaa mielipide, jota pu-
heenjohtaja on kannattanut. Äänestettäessä viran 
täyttämistä tai opiskelijan kurinpitoa koskevasta 
asiasta noudatetaan kuitenkin samaa menettelyä 
kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa.

Opintosuorituksen arvosteluun saavat osallistua vain 
ne jäsenet tai varajäsenet, joilla on samantasoinen 
opintosuoritus tai jotka on nimitetty professorin 
virkaan. Kuvataideakatemiassa, Sibelius-Akatemi-
assa, Taideteollisessa korkeakoulussa ja Teatteri-
korkeakoulussa arvosteluun saavat osallistua myös 
lehtorin virkaan nimitetyt jäsenet tai varajäsenet. 
(18.12.1998/1059)

Jos valitaan tai määrätään yksi henkilö, vaali toimite-
taan enemmistövaalina. Jos kukaan ei ensimmäisellä 
kerralla saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, 
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen 
kesken. Kun valittavia tai määrättäviä on useampia 
kuin yksi, noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Jos 
äänet menevät tasan, sekä enemmistövaalin että 
suhteellisen vaalin tulos ratkaistaan arvalla.

43 § 

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan asetuksella.

44 § 

Voimaanpano

Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen lail-
la. (L 645/1997 tuli L:n 646/1997 mukaisesti voimaan 
1.8.1997.)

HE 263/1996, SiVM 9/1997, EV 90/1997 

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1998/1059:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1999.

HE 59/1998, SiVM 14/1998, EV 193/1998

23.12.1999/1251:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2000.

HE 148/1999, PeVM 7/1999, EV 103/1999

13.12.2001/1271:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 137/2001, SiVM 8/2001, EV 136/2001

3.12.2002/1027:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2003.

HE 207/2002, SiVM 10/2002, EV 161/2002

30.7.2004/715:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Ennen tämän lain voimaantuloa valitut yliopiston 
hallitus ja rehtori jatkavat tehtävissään toimikau-
tensa loppuun.

Lain 18 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran luku-
vuotta 2005–2006 koskevissa opiskelijavalinnoissa.

Opiskelijalla, joka tämän lain voimaan tullessa on 
hyväksytty yliopistoon opiskelemaan tutkintoa, 
on oikeus valintansa mukaan siirtyä opiskelemaan 
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tämän lain ja sen nojalla annettavien säännösten 
mukaan tai jatkaa opintojaan ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mukaan. 
Opiskelija siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan 
tämän lain ja sen nojalla annettavien säännösten 
mukaan, jollei hän ole suorittanut ennen tämän 
lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten 
mukaista arkkitehdin, diplomi-insinöörin, maisema-
arkkitehdin, eläinlääketieteen lisensiaatin, hammas-
lääketieteen lisensiaatin tai lääketieteen lisensiaatin 
tutkintoa viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2010 
tai muuta ennen tämän lain voimaantuloa voimassa 
olleiden säännösten mukaista tutkintoa viimeistään 
31 päivänä heinäkuuta 2008. Yliopistot määräävät 
siirtymiseen liittyvistä järjestelyistä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 10/2004, SiVM 10/2004, EV 92/2004

15.7.2005/556 : 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuon-
na 2005–2006 opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 12/2005, SiVM 4/2005, EV 58/2005
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Laki yliopistolain voimaanpanosta 
27.6.1997/646

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Yliopistolaki (645/1997) tulee voimaan 1 päivänä 
elokuuta 1998.

Yliopistolain 18 §:n 1 momentin säännöstä yhdestä 
korkeakoulututkintoon johtavasta opiskelupaikasta 
sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuotta 1999-
2000 koskevissa opiskelijavalinnoissa.

Ennen yliopistolain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

2 §

Yliopistolain tullessa voimaan kumotaan seuraavat 
lait, niistä muut kuin 2, 10, 12, 14, 16, 21, 23, 25, 27, 
29 ja 32 kohdassa mainitut lait niihin myöhemmin 
tehtyine muutoksineen:

1) Helsingin yliopistosta 24 päivänä toukokuuta 1991 
annettu laki (854/1991);

2) Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpa-
nosta 24 päivänä toukokuuta 1991 annettu laki 
(855/1991);

3) Helsingin yliopiston Svenska social och kommunal-
högskolan -nimisestä yksiköstä 6 päivänä tammikuu-
ta 1984 annettu laki (6/1984);

4) Joensuun yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 
annettu laki (128/1983);

5) Jyväskylän yliopistosta 19 päivänä joulukuuta 1980 
annettu laki (899/1980);

6) Kuopion yliopistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 
annettu laki (129/1983);

7) Lapin yliopistosta 21 päivänä joulukuuta 1990 
annettu laki (1202/1990);

8) Oulun yliopistosta 22 päivänä joulukuuta 1983 
annettu laki (1033/1983);

9) Tampereen yliopistosta 25 päivänä toukokuuta 1973 
annettu laki (445/1973);

10) Tampereen yliopistosta annetun lain voimaan-
saattamisesta 25 päivänä toukokuuta 1973 annettu 
laki (446/1973);

11) Turun yliopistosta 29 päivänä joulukuuta 1973 
annettu laki (1030/1973);

12) Turun yliopistosta annetun lain voimaansaat-
tamisesta 29 päivänä joulukuuta 1973 annettu laki 
(1031/1973);

13) Vaasan yliopistosta 28 päivänä joulukuuta 1990 
annettu laki (1357/1990);

14) Vaasan kauppakorkeakoulusta annetun lain 
voimaansaattamisesta 14 päivänä tammikuuta 1977 
annettu laki (64/1977);

15) Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta 30 päivänä 
joulukuuta 1980 annettu laki (1057/1980);

16) Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain 
voimaansaattamisesta 30 päivänä joulukuuta 1980 
annettu laki (1058/1980);

17) Lappeenrannan teknillisestä korkeakoulusta 26 
päivänä heinäkuuta 1985 annettu laki (686/1985);

18) Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 26 päi-
vänä heinäkuuta 1985 annettu laki (685/1985);

19) Teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä heinä-
kuuta 1985 annettu laki (684/1985);

20) Helsingin kauppakorkeakoulusta 29 päivänä 
joulukuuta 1973 annettu laki (1032/1973);

21) Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain 
voimaansaattamisesta 29 päivänä joulukuuta 1973 
annettu laki (1033/1973);

22) Svenska handelshögskolan -nimisestä korkea-
koulusta 3 päivänä heinäkuuta 1974 annettu laki 
(582/1974);

23) Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakou-
lusta annetun lain voimaansaattamisesta 3 päivänä 
heinäkuuta 1974 annettu laki (583/1974);

24) Turun kauppakorkeakoulusta 27 päivänä elokuu-
ta 1976 annettu laki (707/1976);

25) Turun kauppakorkeakoulusta annetun lain 
voimaansaattamisesta 27 päivänä elokuuta 1976 
annettu laki (708/1976);

26) kuvataideakatemiasta 8 päivänä helmikuuta 1985 
annettu laki (175/1985);

27) kuvataideakatemiasta annetun lain voimaan-
saattamisesta 8 päivänä helmikuuta 1985 annettu 
laki (176/1985);

28) Sibelius-Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 
annettu laki (1068/1979);

29) Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaat-
tamisesta 28 päivänä joulukuuta 1979 annettu laki 
(1069/1979);

30) taideteollisesta korkeakoulusta 19 päivänä tam-
mikuuta 1973 annettu laki (52/1973);

31) teatterikorkeakoulusta 26 päivänä tammikuuta 
1979 annettu laki (87/1979); ja

32) teatterikorkeakoulusta annetun lain voimaan-
saattamisesta 26 päivänä tammikuuta 1979 annettu 
laki (88/1979).
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3 §

Kumotuissa laeissa olevia seuraavia säännöksiä so-
velletaan kuitenkin edelleen:

1) Helsingin yliopistosta annetun lain voimaanpa-
nosta annetun lain 3 §:n 2 ja 3 momentti sekä 6 ja 
11 §;

2) Tampereen yliopistosta annetun lain voimaansaat-
tamisesta annetun lain 3-5 §;

3) Turun yliopistosta annetun lain voimaansaattami-
sesta annetun lain 3-5 §;

4) Vaasan kauppakorkeakoulusta annetun lain voi-
maansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

5) Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta annetun lain 
voimaansaattamisesta annetun lain 3-6 §;

6) Helsingin kauppakorkeakoulusta annetun lain 
voimaansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

7) Svenska handelshögskolan -nimisestä korkeakou-
lusta annetun lain voimaansaattamisesta annetun 
lain 3-5 §;

8) Turun kauppakorkeakoulusta annetun lain voi-
maansaattamisesta annetun lain 3-5 §;

9) kuvataideakatemiasta annetun lain voimaansaat-
tamisesta annetun lain 3-5 §;

10) Sibelius-Akatemiasta annetun lain voimaansaat-
tamisesta annetun lain 3-5 §; ja

11) teatterikorkeakoulusta annetun lain voimaan-
saattamisesta annetun lain 3-5 §.

4 §

Seuraavat asetukset jäävät edelleen voimaan:

1) korkeakoulujen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista ja tehtävistä annettu asetus (309/1993); ja

2) fysiikan tutkimuslaitoksesta annettu asetus 
(561/1996).

5 §

Kanslerit, jotka on nimitetty 2 §:ssä mainittujen 
säädösten mukaan, jatkavat tehtävissään toimikau-
siensa loppuun, jollei asetuksella toisin säädetä.

Rehtorit ja vararehtorit, jotka on valittu 2 §:ssä mai-
nittujen säädösten mukaan, jatkavat tehtävissään 
toimikausiensa loppuun.

Jos yliopiston 2 §:ssä mainittujen säännösten mukaan 
asetettujen monijäsenisten hallintoelinten toimi-
kausi päättyy ennen yliopistolain voimaantuloa, ne 
jatkavat tehtävissään sanotun lain voimaantuloon 
asti.

6 §

Yliopistoissa ovat ne harjoittelukoulut, jotka niis-
sä ovat yliopistolain voimaan tullessa, jollei toisin 
päätetä. Kussakin harjoittelukoulussa järjestetään 
perusopetusta ja esiopetusta sekä lukiokoulutusta 
kuten yliopistolain voimaan tullessa, jollei toisin 
päätetä.

7 §

Jos asian käsittely on kesken yliopistolain tullessa 
voimaan, jatkotoimet siirtyvät sille hallintoelimelle, 
jolle asia yliopistolain tai sen nojalla annettavan 
asetuksen taikka yliopiston sisäisten määräysten 
mukaan kuuluu.

8 §

Tämän lain täytäntöönpanosta säädetään tarvitta-
essa asetuksella.

9 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toi-
menpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi. 

HE 263/1996, SiVM 9/1997, EV 90/1997
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Laki yliopistolain muuttamisesta 
30.7.2004/715

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yli-
opistolain (645/1997) 4 §:n 1 momentti, 7 ja 9 §, 12 
§:n 3 momentti, 13 §:n 2 momentti ja 18 §, sellaisena 
kuin niistä on 18 § osaksi laissa 1059/1998, sekä

lisätään lakiin uusi 18 a–18 c § seuraavasti:

4 §

Tehtävät

Yliopistojen tehtävänä on edistää vapaata tutkimus-
ta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistystä, antaa tut-
kimukseen perustuvaa ylintä opetusta sekä kasvattaa 
opiskelijoita palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. 
Tehtäviään hoitaessaan yliopistojen tulee toimia 
vuorovaikutuksessa muun yhteiskunnan kanssa sekä 
edistää tutkimustulosten ja taiteellisen toiminnan 
yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

7 §

Tutkinnot ja muu koulutus

Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja ylempiä 
korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia 
ja ammatillisia jatkotutkintoja. Yliopistot voivat 
järjestää myös täydennyskoulutusta ja avointa yli-
opisto-opetusta.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulu-
tuksen pohjana on lukio-opinnot tai niitä tasoltaan 
vastaava koulutus. Ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavan koulutuksen pohjana on alempi korkeakou-
lututkinto tai sitä tasoltaan vastaava koulutus, jollei 
valtioneuvoston asetuksella säädetä, että koulutuk-
sen pohjana ovat lukio-opinnot tai niitä tasoltaan 
vastaava koulutus taikka jollei yliopisto toisin päätä. 
Tieteellisen, taiteellisen ja ammatillisen jatkokoulu-
tuksen pohjana on ylempi korkeakoulututkinto tai 
sitä tasoltaan vastaava koulutus.

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, tutkintojen 
tavoitteista, opintojen rakenteesta ja muista opinto-
jen perusteista sekä siitä, mitä tutkintoja kussakin 
yliopistossa voidaan suorittaa, säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Yliopistoissa suoritettavien 
korkeakoulututkintojen asemasta korkeakoulutut-
kintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston 
asetuksella. Koulutusvastuun täsmentämisestä, 
yliopistojen koulutusohjelmista, erikoistumiskoulu-
tusten aloista ja koulutusohjelmista sekä siitä, mitä 
erikoistumiskoulutusten aloja ja koulutusohjelmia 
kussakin yliopistossa on, säädetään yliopiston esi-
tyksestä opetusministeriön asetuksella.

9 §

Opetus- ja tutkintokielet

Yliopiston opetus- ja tutkintokieli on suomi, jollei 
jäljempänä toisin säädetä.

Helsingin yliopiston, Teknillisen korkeakoulun, Kuva-
taideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taideteollisen 
korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun opetus- ja 
tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Åbo Akademin 
ja Svenska Handelshögskolanin sekä Helsingin yli-
opiston Svenska Social- och kommunalhögskolanin 
opetus- ja tutkintokieli on ruotsi.

Yliopisto voi päättää suomen tai ruotsin kielen lisäksi 
myös muun kielen käyttämisestä tutkintokielenä sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin 
säädetään.

Yliopisto voi päättää muun kielen kuin opetus- ja 
tutkintokielensä käyttämisestä opetuksessa ja opin-
tosuorituksissa.

12 §

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja 1 momen-
tissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden 
lukumäärästä määrätään johtosäännössä. Sen mu-
kaan kuin johtosäännössä määrätään, hallituksen 
jäsenistä vähintään yksi ja enintään kolmannes on 
valittava henkilöistä, jotka eivät ole yliopiston hen-
kilöstöä eivätkä opiskelijoita.

13 §

Rehtori ja vararehtori

Rehtori valitaan viideksi vuodeksi kerrallaan. Rehto-
rin valitsee yliopiston vaalikollegio. Rehtoriksi valitta-
valta vaaditaan, että hän on suorittanut tohtorin tut-
kinnon tai että hänet on nimitetty jonkin yliopiston 
professorin virkaan ja että hänellä on käytännössä 
osoitettu hyvä johtamistaito. Kuvataideakatemian, 
Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja 
Teatterikorkeakoulun rehtoriksi voidaan kuitenkin 
valita myös apulaisprofessorin, yliassistentin tai leh-
torin virkaan nimitetty henkilö.

18 §

Opiskelijaksi ottaminen

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorit-
tamaan sekä alempaa että ylempää korkeakoulutut-
kintoa, pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa 
tai jatkotutkintoa. Opiskelija voidaan ottaa suorit-
tamaan myös pelkästään alempaa korkeakoulutut-
kintoa.
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Yliopisto voi rajoittaa opiskelijoiden määrää. Opiske-
lija voi ottaa samana lukuvuonna vastaan vain yhden 
korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan.

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perusteista. 
Silloin kun yliopisto opiskelijoiden määrän rajoit-
tamisen vuoksi ei voi ottaa koulutukseen kaikkia 
hakijoita, hakijoihin on sovellettava yhdenmu-
kaisia valintaperusteita. Hakijat voidaan erilaisen 
koulutustaustan vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin 
ryhmiin. Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita 
on sovellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. 
Jonkin kieliryhmän koulutustarpeen turvaamiseksi 
voidaan yhdenmukaisista valintaperusteista rajoi-
tetusti poiketa.

Opiskelijavalinta järjestetään opiskelijavalintare-
kisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä annetussa 
laissa (1058/1998) tarkoitettua opiskelijavalintare-
kisteriä käyttäen. Opiskelijavalinta voidaan järjestää 
yliopistojen yhteishaun avulla. Opiskelijavalinnan 
toimittamisesta ja yhteishausta voidaan säätää tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella.

18 a §

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat 
pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai 
sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkin-
toon on henkilö, joka on suorittanut ylioppilastut-
kintoasetuksessa (1000/1994) tarkoitetun tutkinnon, 
ammattikorkeakoulututkinnon, ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinnon, ammatillisen opistoasteen 
tutkinnon, vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
tutkinnon, ulkomaisen koulutuksen, joka asianomai-
sessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkea-
kouluopintoihin tai jolla yliopisto toteaa muutoin 
olevan opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 
Mitä tässä momentissa säädetään kelpoisuudesta 
korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, kos-
kee myös kelpoisuutta ylempään korkeakoulutut-
kintoon johtavaan koulutukseen, jonka yliopisto 
järjestää siten, ettei koulutukseen kuulu alempaa 
korkeakoulututkintoa.

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat 
pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon, on 
henkilö, joka on suorittanut soveltuvan alemman 
korkeakoulututkinnon, soveltuvan ammattikor-
keakoulututkinnon, soveltuvan ulkomaisen koulu-
tuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoi-
suuden vastaaviin korkeakouluopintoihin taikka 
jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten 
riittävät tiedot ja valmiudet. Yliopisto voi edellyttää 
opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan täyden-
täviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien 
saavuttamiseksi.

Kelpoinen opiskelijaksi opintoihin, jotka johtavat 
tieteelliseen, taiteelliseen tai ammatilliseen jatko-
tutkintoon, on henkilö, joka on suorittanut sovel-
tuvan ylemmän korkeakoulututkinnon, ulkomaisen 
koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa 

kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin tai 
jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten 
riittävät tiedot ja valmiudet.

Kelpoisuudesta ammatilliseen jatkotutkintoon joh-
taviin opintoihin säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.

18 b §

Ylemmän korkeakoulututkinnon aloittaminen

Opiskelija voi saman alemman korkeakoulututkin-
non pohjalta alkaa samana lukuvuonna opiskella 
vain yhtä ylempää korkeakoulututkintoa.

18 c §

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoittanut otta-
vansa vastaan opiskelupaikan, tulee asianomaisen 
yliopiston määräämällä tavalla ilmoittautua yliopis-
toon, jonka jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. 
Opiskelijan on joka lukuvuosi yliopiston määräämällä 
tavalla ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa 
olevaksi.

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut 1 momentissa 
säädetyllä tavalla, menettää opiskeluoikeutensa. 
Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa 
opintonsa tai jatkaa niitä, hänen on haettava yliopis-
tolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Ennen tämän lain voimaantuloa valitut yliopiston 
hallitus ja rehtori jatkavat tehtävissään toimikau-
tensa loppuun.

Lain 18 §:ää sovelletaan ensimmäisen kerran luku-
vuotta 2005–2006 koskevissa opiskelijavalinnoissa.

Opiskelijalla, joka tämän lain voimaan tullessa on 
hyväksytty yliopistoon opiskelemaan tutkintoa, on 
oikeus valintansa mukaan siirtyä opiskelemaan tämän 
lain ja sen nojalla annettavien säännösten mukaan tai 
jatkaa opintojaan ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten mukaan. Opiskelija 
siirtyy kuitenkin jatkamaan opintojaan tämän lain 
ja sen nojalla annettavien säännösten mukaan, jollei 
hän ole suorittanut ennen tämän lain voimaantuloa 
voimassa olleiden säännösten mukaista arkkitehdin, 
diplomi-insinöörin, maisema-arkkitehdin, eläinlääke-
tieteen lisensiaatin, hammaslääketieteen lisensiaatin 
tai lääketieteen lisensiaatin tutkintoa viimeistään 31 
päivänä heinäkuuta 2010 tai muuta ennen tämän 
lain voimaantuloa voimassa olleiden säännösten mu-
kaista tutkintoa viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 
2008. Yliopistot määräävät siirtymiseen liittyvistä 
järjestelyistä.
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Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 10/2004

SiVM 10/2004

EV 92/2004

Naantalissa 30 päivänä heinäkuuta 2004

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN

Opetusministeri

Tuula Haatainen
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Laki yliopistolain muuttamisesta 
15.7.2005/556

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 27 päi-
vänä kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 
15 §:n 1 momentti, 33 § ja 35 §:n 3 momentti, sellaise-
na kuin niistä on 35 §:n 3 momentti laissa 1271/2001, 
sekä lisätään 15 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyi-
nen 2 ja 3 momentti siirtyvät 3 ja 4 momentiksi, sekä 
lakiin uusi 18 d-18 f § seuraavasti:

15 §

Yliopiston yksiköiden hallinto

Tiedekunnan tai muun 14 §:n 1 momentissa tarkoi-
tetun yksikön toimintaa johtaa dekaani tai muu 
johtaja. Lisäksi yksikössä on monijäseninen hal-
lintoelin. Hallintoelimen kokoonpanon osalta on 
voimassa, mitä 12 §:n 1 ja 2 momentissa säädetään 
hallituksesta.

Yksikön jäsenten kokonaismäärästä ja 12 §:n 1 
momentissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien hen-
kilöiden lukumäärästä päätetään johtosäännössä. 
Johtosäännössä voidaan myös päättää, että yksikön 
jäsenistä enintään kolmannes voidaan valita henki-
löistä, jotka eivät ole yliopiston henkilöstöä eivätkä 
opiskelijoita. Professorin ja apulaisprofessorin virko-
jen täyttämistä varten voidaan kuitenkin määrätä 
lisäjäseniä siten kuin johtosäännöllä tarkemmin 
määrätään.

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

18 d §

Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen 
tavoitteelliset suorittamisajat

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteellinen 
suorittamisaika on:

1) kuvataiteen kandidaatin tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa kolme ja puoli lukuvuotta; ja

2) muuhun alempaan korkeakoulututkintoon johta-
vassa koulutuksessa kolme lukuvuotta.

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteellinen 
suorittamisaika on:

1) eläinlääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavas-
sa koulutuksessa kolme lukuvuotta;

2) lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa kolme lukuvuotta, kun koulutukseen 
kuuluu alempi korkeakoulututkinto, ja kuusi vuotta, 
kun koulutukseen ei kuulu alempaa korkeakoulu-
tutkintoa;

3) hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon joh-
tavassa koulutuksessa kaksi lukuvuotta, kun koulu-
tukseen kuuluu alempi korkeakoulututkinto, ja viisi 
lukuvuotta, kun koulutukseen ei kuulu alempaa 
korkeakoulututkintoa;

4) musiikin maisterin ja psykologian maisterin 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa kaksi ja puoli 
lukuvuotta; ja

5) muuhun tutkintoon johtavassa koulutuksessa 
kaksi lukuvuotta.

Yliopiston tulee järjestää opetus ja opintojen ohjaus 
siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa päätoi-
misesti opiskellen tässä säädetyssä ajassa.

18 e §

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa alempaan tai ylem-
pään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yli-
opiston tutkintosäännössä ja opetussuunnitelmassa 
määräämällä tavalla.

Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa 
opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suo-
rittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden 
yhteenlaskettua 18 d §:n mukaista tavoitteellista suo-
rittamisaikaa pitemmässä ajassa. Pelkästään alempaa 
korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiske-
lijalla on oikeus suorittaa tutkinto viimeistään yhtä 
vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pitemmässä 
ajassa. Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa 
opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa 
tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista 
suorittamisaikaa pitemmässä ajassa.

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, 
joka johtuu vapaaehtoisen asepalveluksen tai ase-
velvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai 
vanhempainvapaan pitämisestä. Tutkinnon suorit-
tamisaikaan ei lasketa muuta enintään neljän luku-
kauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on 
ilmoittautunut poissaolevaksi 18 c §:n mukaisesti.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suoritta-
misen siitä ajankohdasta, jolloin opiskelija vastaan-
ottaa opiskelupaikan yliopistossa.

18 f §

Opiskeluoikeuden jatkaminen

Yliopisto myöntää hakemuksesta opiskelijalle, joka 
ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:ssä säädetyssä 
ajassa, lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, 
jos opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamis-
kelpoisen suunnitelman opintojen saattamiseksi 
loppuun. Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä 
suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun 
saattamiselle.

Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomi-
oon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien 
opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikai-
semmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mah-
dollisuus saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa 
ajassa. Yliopiston tulee lisäaikaa myöntäessään ottaa 
huomioon opiskelijan elämäntilanne.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opintojaan 18 e §:
ssä säädetyssä ajassa tai 1 momentin mukaisessa lisä-
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ajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty 
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen, menettää 
opiskeluoikeutensa.

Jos opiskeluoikeuden menettänyt henkilö haluaa 
myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava 
yliopistolta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi.

33 §

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut henkilö saa hakea yliopistolta 
kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan 
päätökseen. Opiskelija saa hakea oikaisua opinto-
suorituksen arvosteluun ja eräisiin muihin opintoja 
koskeviin päätöksiin, joista säädetään asetuksella.

Opiskelija voi hakea yliopistolta kirjallisesti oikai-
sua opiskeluoikeuden menettämistä koskevaan 
päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon 
saatuaan.

Oikaisumenettelystä 1 momentissa tarkoitetuissa 
tapauksissa säädetään tarkemmin asetuksella.

35 §

Valituskiellot

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

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 18 §:
ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista, 18 f §:ssä 
tarkoitettua opiskeluoikeuden menettämistä tai 19 
§:ssä tarkoitettua opiskelijan kurinpitoa, ei saa hakea 
muutosta valittamalla.

_______________

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2005.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran lukuvuon-
na 2005-2006 opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Naantalissa 15 päivänä heinäkuuta 2005

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN

Opetusministeri

Tuula Haatainen
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Hallintolaki 6.6.2003/434

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

I OSA

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 luku

Lain tarkoitus ja soveltamisala

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hy-
vää hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain 
tarkoituksena on myös edistää hallinnon palvelujen 
laatua ja tuloksellisuutta.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista 
sekä hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä.

Tätä lakia sovelletaan valtion viranomaisissa, kun-
nallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeu-
dellisissa laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja 
tasavallan presidentin kansliassa (viranomainen).

Tätä lakia sovelletaan valtion liikelaitoksissa, julkis-
oikeudellisissa yhdistyksissä sekä yksityisissä niiden 
hoitaessa julkisia hallintotehtäviä.

3 §

Soveltaminen hallintosopimuksiin

Tätä lakia sovellettaessa hallintosopimuksella tar-
koitetaan viranomaisen toimivaltaan kuuluvaa so-
pimusta julkisen hallintotehtävän hoitamisesta tai 
sopimusta, joka liittyy julkisen vallan käyttöön.

Hallintosopimusta tehtäessä on noudatettava hyvän 
hallinnon perusteita ja riittävällä tavalla turvattava 
niiden henkilöiden oikeudet sopimuksen valmiste-
lussa sekä mahdollisuudet vaikuttaa sopimuksen 
sisältöön, joita sovittava asia koskee.

4 §

Soveltamisalan rajaukset

Tätä lakia ei sovelleta lainkäyttöön, esitutkintaan, 
poliisitutkintaan eikä ulosottoon. Lakia ei sovelleta 
myöskään sotilaskäskyihin eikä muihin tehtävän tai 
muun toimenpiteen suorittamista koskeviin hallin-
non sisäisiin määräyksiin.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta ylimpien lailli-
suusvalvojien harjoittamaan laillisuusvalvontaan, 
ellei erikseen toisin säädetä.

Käsiteltäessä hallintokanteluasioita muissa kuin 2 
momentissa tarkoitetuissa viranomaisissa on nouda-

tettava hyvän hallinnon perusteita sekä turvattava 
niiden henkilöiden oikeudet, joita asia välittömästi 
koskee. Kanteluasiassa annettavaan ratkaisuun ja sen 
tiedoksiantoon sovelletaan tämän lain säännöksiä.

5 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Jos muussa laissa on tästä laista poikkeavia säännök-
siä, niitä sovelletaan tämän lain asemesta.

Hallintoasian sähköisestä vireillepanosta ja käsitte-
lystä sekä päätöksen sähköisestä tiedoksiannosta 
säädetään sähköisestä asioinnista viranomaistoimin-
nassa annetussa laissa (13/2003).

Hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä Suo-
men evankelis-luterilaisessa kirkossa säädetään 
kirkkolaissa (1054/1993).

2 luku

Hyvän hallinnon perusteet

6 §

Hallinnon oikeusperiaatteet

Viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia 
tasapuolisesti sekä käytettävä toimivaltaansa yk-
sinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin. 
Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oi-
keassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. 
Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella 
oikeutettuja odotuksia.

7 §

Palveluperiaate ja palvelun asianmukaisuus

Asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä 
järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asi-
anmukaisesti hallinnon palveluita ja viranomainen 
voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

8 §

Neuvonta

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava 
asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoita-
miseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia 
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on 
maksutonta.

Jos asia ei kuulu viranomaisen toimivaltaan, sen 
on pyrittävä opastamaan asiakas toimivaltaiseen 
viranomaiseen.

9 §

Hyvän kielenkäytön vaatimus

Viranomaisen on käytettävä asiallista, selkeää ja 
ymmärrettävää kieltä.

Hallintolaki
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Asiakkaan oikeudesta käyttää omaa kieltään vi-
ranomaisessa asioidessaan on voimassa, mitä siitä 
erikseen säädetään tai mitä johtuu Suomea sitovista 
kansainvälisistä sopimuksista.

10 §

Viranomaisten yhteistyö

Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa ja asian vaa-
timassa laajuudessa avustettava toista viranomaista 
tämän pyynnöstä hallintotehtävän hoitamisessa sekä 
muutoinkin pyrittävä edistämään viranomaisten 
välistä yhteistyötä.

Viranomaisten välisestä virka-avusta säädetään 
erikseen.

3 luku

Asianosaisasema ja puhevallan käyttäminen

11 §

Asianosainen

Hallintoasiassa asianosainen on se, jonka oikeutta, 
etua tai velvollisuutta asia koskee.

12 §

Asiamies ja avustaja

Hallintoasiassa saa käyttää asiamiestä ja avustajaa. 
Päämiehen on kuitenkin tultava henkilökohtaisesti 
paikalle, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi. 
Asiamiehen on esitettävä valtakirja tai muulla luo-
tettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu 
edustamaan päämiestä. Valtakirja on viranomaisen 
määräyksestä yksilöitävä, jos toimivallasta tai toi-
mivallan laajuudesta on epäselvyyttä. Asianajajan 
ja julkisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja 
ainoastaan, jos viranomainen niin määrää.

Jos asiamies tai avustaja on tehtäväänsä sopima-
ton, viranomainen voi kieltää tätä esiintymästä 
asiassa siinä viranomaisessa. Kiellosta on ilmoitet-
tava päämiehelle ja varattava tälle tilaisuus uuden 
asiamiehen tai avustajan hankkimiseen.

Viranomaisen antamasta esiintymiskieltoa koske-
vasta päätöksestä saa hakea erikseen muutosta 
valittamalla siltä viranomaiselta, jonka toimival-
taan asiassa annettavan ratkaisun muutoksenhaku 
kuuluu. Muutoksenhakuun sovelletaan muutoin, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Kieltoa koskeva muutoksenhaku ei estä asian käsit-
telyn jatkamista, ellei muutoksenhakuviranomainen 
toisin määrää.

13 §

Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuus

Asiamies tai avustaja ei saa luvattomasti ilmaista 
päämiehen hänelle asian hoitamista varten uskomaa 
luottamuksellista tietoa.

Asiamiehen tai avustajan tehtävänsä hoitamista 
varten muutoin saamia tietoja koskevaan salassapito-
velvollisuuteen ja hyväksikäyttökieltoon sovelletaan 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettua la-
kia (621/1999) silloinkin, kun tietoja on saatu muulta 
kuin asiaa käsittelevältä viranomaiselta.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee myös 
asian käsittelyssä käytettävää tulkkia ja kääntäjää. 
Sama koskee niin ikään muuta henkilöä, joka toi-
meksiannosta tai muutoin osallistuu päämiehen asian 
hoitamiseen.

14 §

Vajaavaltaisen puhevalta

Vajaavaltaisen puolesta käyttää puhevaltaa hänen 
edunvalvojansa, huoltajansa tai muu laillinen edus-
tajansa. Vajaavaltaisella on kuitenkin oikeus käyttää 
yksinään puhevaltaa asiassa, joka koskee hänen 
vallitsemaansa tuloa tai varallisuutta.

Kahdeksantoista vuotta täyttänyt vajaavaltainen 
käyttää itse yksin puhevaltaansa henkilöään koske-
vassa asiassa, jos hän kykenee ymmärtämään asian 
merkityksen.

Viisitoista vuotta täyttäneellä alaikäisellä ja hänen 
huoltajallaan tai muulla laillisella edustajallaan on 
kummallakin oikeus erikseen käyttää puhevaltaa 
asiassa, joka koskee alaikäisen henkilöä taikka hen-
kilökohtaista etua tai oikeutta.

15 §

Edunvalvojan oikeus käyttää puhevaltaa

Täysivaltaiselle määrätty edunvalvoja käyttää pää-
miehensä ohella itsenäisesti puhevaltaa asioissa, 
jotka kuuluvat hänen tehtäviinsä. Jos edunvalvoja ja 
hänen päämiehensä ovat puhevaltaa käyttäessään 
eri mieltä, päämiehen kanta on ratkaiseva, jos hän 
kykenee ymmärtämään asian merkityksen.

Jos päämiehen toimintakelpoisuutta on rajoitettu 
muulla tavoin kuin vajaavaltaiseksi julistamalla, 
edunvalvoja käyttää yksin päämiehen puhevaltaa 
asiassa, josta päämiehellä ei ole oikeutta päättää. 
Edunvalvoja ja hänen päämiehensä käyttävät kui-
tenkin yhdessä puhevaltaa asiassa, josta heidän tulee 
yhdessä päättää.

II OSA

HALLINTOASIAN VIREILLETULO JA ASIAN KÄSITTELY 
VIRANOMAISESSA

4 luku

Asiakirjan lähettäminen viranomaiselle ja hallinto-
asian vireilletulo

16 §

Asiakirjan sisältö

Viranomaiselle toimitettavasta asiakirjasta on käytä-
vä ilmi, mitä asia koskee. Asiakirjassa on mainittava 
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lähettäjän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian 
hoitamiseksi.

17 §

Asiakirjan lähettäjän vastuu

Asiakirja toimitetaan asiassa toimivaltaisen viran-
omaisen asiointiosoitteeseen lähettäjän omalla 
vastuulla. Jos asiakirjan toimittamiselle on asetettu 
määräaika, lähettäjän on huolehdittava siitä, että 
asiakirja saapuu viranomaiseen määräajassa.

Asiakirjan lähettäjälle on pyynnöstä annettava to-
distus asiakirjan kirjaamisesta tai muusta rekisteröin-
nistä.

18 §

Asiakirjan saapumispäivä

Asiakirjan katsotaan saapuneen viranomaiseen sinä 
päivänä, jona asiakirja on annettu viranomaiselle.

Postitse lähetetyn asiakirjan saapumispäiväksi kat-
sotaan myös se päivä, jona lähetys on saapunut 
viranomaisen postilokeroon tai viranomaiselle on 
toimitettu ilmoitus lähetyksen saapumisesta posti-
yritykseen.

19 §

Asian vireillepano

Asia pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla vaati-
mukset perusteineen. Viranomaisen suostumuksella 
asian saa panna vireille myös suullisesti.

20 §

Asian vireilletulo

Hallintoasia tulee vireille, kun asian vireille pane-
miseksi tarkoitettu asiakirja on saapunut toimival-
taiseen viranomaiseen tai kun asia on sille suullisen 
vireillepanon yhteydessä esitetty ja käsittelyn aloit-
tamiseksi tarvittavat tiedot on kirjattu.

21 §

Asiakirjan siirto

Viranomaisen, jolle on erehdyksestä toimitettu 
asiakirja sen toimivaltaan kuulumattoman asian 
käsittelemiseksi, on viipymättä siirrettävä asiakirja 
toimivaltaiseksi katsomalleen viranomaiselle. Siirros-
ta on ilmoitettava asiakirjan lähettäjälle.

Asiakirjaa siirrettäessä asian tutkimatta jättämisestä 
ei tarvitse tehdä päätöstä.

Siirrettäessä asiakirja, joka on toimitettava viran-
omaiselle määräajassa, määräaikaa katsotaan nouda-
tetun, jos toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan 
määräajan kuluessa.

22 §

Asiakirjan täydentäminen

Jos viranomaiselle toimitettu asiakirja on puutteelli-
nen, viranomaisen on kehotettava lähettäjää määrä-
ajassa täydentämään asiakirjaa, jollei se ole tarpee-
tonta asian ratkaisemiseksi. Asiakirjan lähettäjälle on 
ilmoitettava, miten asiakirjaa on täydennettävä.

Viranomaiseen saapunutta asiakirjaa ei tarvitse 
täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tie-
dot lähettäjästä, eikä asiakirjan alkuperäisyyttä ja 
eheyttä ole syytä epäillä.

Asianosainen voi myös omasta aloitteestaan täyden-
tää hakemustaan tai muuta asian käsittelyä varten 
toimittamaansa asiakirjaa sekä toimittaa käsittelyn 
kuluessa viranomaiselle asian ratkaisemisen kannalta 
tarpeellisia asiakirjoja.

5 luku

Asian käsittelyä koskevat yleiset vaatimukset

23 §

Käsittelyn viivytyksettömyys

Asia on käsiteltävä ilman aiheetonta viivytystä.

Viranomaisen on esitettävä asianosaiselle tämän 
pyynnöstä arvio päätöksen antamisajankohdasta sekä 
vastattava käsittelyn etenemistä koskeviin tieduste-
luihin.

24 §

Käsittelyn julkisuus

Asia käsitellään julkisesti, jos niin on säädetty tai 
erityisen säännöksen nojalla päätetty.

Asiakirjojen julkisuudesta ja asianosaisen tiedonsaan-
tioikeudesta säädetään viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa.

25 §

Asioiden yhdessä käsitteleminen

Jos viranomaisessa tehtävä päätös saattaa merkittä-
västi vaikuttaa muun samassa viranomaisessa saman-
aikaisesti vireillä olevan asian ratkaisemiseen, viran-
omaisen on valmisteltava asiat yhdessä ja ratkaistava 
samalla kertaa, jollei yhdessä käsittelemisestä aiheudu 
haitallista viivytystä tai jollei se ole asian laadun taikka 
luonteen vuoksi tarpeetonta.

26 §

Tulkitseminen ja kääntäminen

Viranomaisen on järjestettävä tulkitseminen ja kään-
täminen asiassa, joka voi tulla vireille viranomaisen 
aloitteesta, jos:
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1) romani- tai viittomakieltä taikka muuta kieltä 
käyttävä asianosainen ei osaa viranomaisessa käy-
tettävää suomen tai ruotsin kieltä; tai

2) asianosainen ei vammaisuuden tai sairauden pe-
rusteella voi tulla ymmärretyksi.

Asia voidaan tulkita tai kääntää sellaiselle kielelle, 
jota asianosaisen voidaan todeta asian laatuun näh-
den riittävästi ymmärtävän.

Asian selvittämiseksi tai asianosaisen oikeuksien 
turvaamiseksi viranomainen voi huolehtia tulkitsemi-
sesta ja kääntämisestä muussakin kuin 1 momentissa 
tarkoitetussa asiassa.

Suomen ja ruotsin kieltä käyttävän oikeudesta viran-
omaisen järjestämään tulkkaukseen sekä käännök-
seen säädetään kielilaissa (423/2003). Tulkitsemisesta 
ja kääntämisestä saamen kielelle on voimassa, mitä 
siitä erikseen säädetään. Viranomaisen on myös 
huolehdittava siitä, että muiden pohjoismaiden kan-
salaiset saavat sen käsiteltävissä asioissa tarvittavan 
tulkitsemis- ja käännösavun.

27 §

Esteellisyys

Virkamies ei saa osallistua asian käsittelyyn eikä olla 
läsnä sitä käsiteltäessä, jos hän on esteellinen.

Mitä virkamiehen esteellisyydestä säädetään, koskee 
myös monijäsenisen toimielimen jäsentä ja muuta 
asian käsittelyyn osallistuvaa sekä tarkastuksen suo-
rittavaa tarkastajaa.

28 §

Esteellisyysperusteet

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen;

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka edus-
taa asianosaista tai sitä, jolle asian ratkaisusta on 
odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa;

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen 2 momentin 
1 kohdassa tarkoitetulle läheiselleen;

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään asi-
aan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asianosaiseen 
tai siihen, jolle asian ratkaisusta on odotettavissa 
erityistä hyötyä tai vahinkoa;

5) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu läheisensä on hallituksen, hallintoneuvoston 
tai niihin rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka 
toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa sel-
laisessa yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa 
tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle asian 
ratkaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa;

6) jos hän tai hänen 2 momentin 1 kohdassa tarkoi-
tettu läheisensä kuuluu viraston tai laitoksen joh-
tokuntaan tai siihen rinnastettavaan toimielimeen 
ja kysymys on asiasta, joka liittyy tämän viraston tai 
laitoksen ohjaukseen tai valvontaan; tai

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muus-
ta erityisestä syystä vaarantuu.

Läheisellä tarkoitetaan 1 momentissa:

1) virkamiehen puolisoa ja virkamiehen lasta, lap-
senlasta, sisarusta, vanhempaa, isovanhempaa ja 
virkamiehelle muuten erityisen läheistä henkilöä 
samoin kuin tällaisen henkilön puolisoa;

2) virkamiehen vanhempien sisarusta sekä hänen 
puolisoaan, virkamiehen sisarusten lapsia ja virka-
miehen entistä puolisoa; sekä

3) virkamiehen puolison lasta, lapsenlasta, sisarusta, 
vanhempaa ja isovanhempaa samoin kuin tällaisen 
henkilön puolisoa sekä virkamiehen puolison sisa-
rusten lapsia.

Läheisenä pidetään myös vastaavaa puolisukulaista. 
Puolisoilla tarkoitetaan aviopuolisoita sekä aviolii-
tonomaisissa olosuhteissa ja rekisteröidyssä parisuh-
teessa eläviä henkilöitä.

29 §

Esteellisyyden ratkaiseminen

Virkamiehen esteellisyyttä koskeva kysymys on rat-
kaistava viipymättä.

Virkamies ratkaisee itse kysymyksen esteellisyydes-
tään. Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esitteli-
jän esteellisyydestä päättää kuitenkin toimielin. Mo-
nijäseninen toimielin päättää myös muun läsnäoloon 
oikeutetun esteellisyydestä. Jäsen tai esittelijä saa 
osallistua esteellisyyttään koskevan asian käsittelyyn 
vain, jos toimielin ei olisi ilman häntä päätösvaltainen 
eikä hänen tilalleen ole ilman huomattavaa viivytystä 
saatavissa esteetöntä henkilöä.

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea 
erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla.

30 §

Asian käsittelyn jatkaminen

Esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä mää-
rättävä esteetön virkamies. Virkamies saa kuitenkin 
käsitellä kiireellisen asian, jonka ratkaisuun esteelli-
syys ei voi vaikuttaa.
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6 luku

Asian selvittäminen ja asianosaisen kuuleminen

31 §

Selvittämisvelvollisuus

Viranomaisen on huolehdittava asian riittävästä ja 
asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian 
ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot sekä selvitykset.

Asianosaisen on esitettävä selvitystä vaatimuksensa 
perusteista. Asianosaisen on muutoinkin myötävai-
kutettava vireille panemansa asian selvittämiseen.

32 §

Selvityspyyntö

Lausuntoa tai muuta selvitystä koskevassa pyynnössä 
on yksilöitävä, mistä erityisistä seikoista selvitystä on 
esitettävä.

33 §

Selvityksen antamiselle asetettava määräaika

Asiakirjan täydentämistä, selityksen antamista ja 
selvityksen esittämistä varten on asetettava asian 
laatuun nähden riittävä määräaika.

Asianosaiselle on ilmoitettava, ettei määräajan 
noudattamatta jättäminen estä asian ratkaisemista. 
Määräaikaa voidaan asianosaisen pyynnöstä piden-
tää, jos se on tarpeen asian selvittämiseksi.

34 §

Asianosaisen kuuleminen

Asianosaiselle on ennen asian ratkaisemista varatta-
va tilaisuus lausua mielipiteensä asiasta sekä antaa 
selityksensä sellaisista vaatimuksista ja selvityksistä, 
jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun.

Asian saa ratkaista asianosaista kuulematta, jos:

1) vaatimus jätetään tutkimatta tai hylätään heti 
perusteettomana;

2) asia koskee palvelussuhteeseen tai vapaaehtoiseen 
koulutukseen ottamista;

3) asia koskee hakijan ominaisuuksien arviointiin 
perustuvan edun myöntämistä;

4) kuuleminen saattaa vaarantaa päätöksen tarkoi-
tuksen toteutumisen tai kuulemisesta aiheutuva asi-
an käsittelyn viivästyminen aiheuttaa huomattavaa 
haittaa ihmisten terveydelle, yleiselle turvallisuudelle 
taikka ympäristölle; tai

5) hyväksytään vaatimus, joka ei koske toista asian-
osaista tai kuuleminen on muusta syystä ilmeisen 
tarpeetonta.

35 §

Päämiehen ja edunvalvojan tai huoltajan kuuleminen

Edunvalvojan, huoltajan tai muun laillisen edustajan 
käyttäessä puhevaltaa on kuultava hänen päämies-
tään ja vastaavasti päämiehen käyttäessä puhevaltaa 
on kuultava edunvalvojaa, huoltajaa tai muuta laillis-
ta edustajaa, jos kuuleminen on tarpeen päämiehen 
edun vuoksi tai asian selvittämiseksi.

36 §

Kuulemisesta ilmoittaminen

Asianosaiselle on ilmoitettava kuulemisen tarkoitus 
ja selityksen antamiselle varattu määräaika. Kuule-
mista koskevassa pyynnössä on tarvittaessa yksilöitä-
vä, mistä seikoista selitystä pyydetään. Asianosaiselle 
on toimitettava kuulemisen kohteena olevat asiakir-
jat alkuperäisinä tai jäljennöksinä taikka varattava 
muutoin tilaisuus tutustua niihin.

37 §

Suullinen vaatimus ja selvitys

Viranomaisen on pyynnöstä varattava asianosaiselle 
tilaisuus esittää vaatimus tai selvitys suullisesti, jos se 
on tarpeen asian selvittämiseksi ja kirjallinen menet-
tely tuottaa asianosaiselle kohtuuttomia vaikeuksia. 
Muut asianosaiset on kutsuttava samanaikaisesti 
paikalle, jos se on välttämätöntä asianosaisten oi-
keuksien tai edun valvomiseksi.

Viranomainen voi asianosaisen pyynnöstä varata 
tilaisuuden asian selvittämiseksi tarpeellisten tietojen 
suulliseen esittämiseen muissakin kuin 1 momentissa 
tarkoitetuissa tilanteissa.

38 §

Katselmus

Viranomainen voi toimittaa katselmuksen, jos se on 
tarpeen asian selvittämiseksi. Asianosaiselle on va-
rattava tilaisuus olla läsnä katselmuksessa ja esittää 
mielipiteensä esille tulevista seikoista. Asian laadun 
niin vaatiessa katselmukseen on kutsuttava myös 
viranomainen, jonka tehtäviin asianomaisen toimin-
nan valvonta lain mukaan kuuluu tai jonka asiantun-
temusta tarvitaan asian ratkaisemiseksi. Katselmus 
on toimitettava aiheuttamatta kohtuutonta haittaa 
katselmuksen kohteelle tai sen haltijalle.

Katselmuksessa on pidettävä pöytäkirjaa, josta tulee 
käydä ilmi viranomaisen tekemät keskeiset havainnot 
ja asianosaisen esittämät huomautukset. Pöytäkirja 
on viipymättä annettava tiedoksi asianosaiselle ja 
muille toimitukseen kutsutuille.

Katselmus on julkinen. Viranomainen voi rajoittaa 
yleisön pääsyä katselmukseen, jos se on tarpeen asian 
laadun tai katselmuksen kohteena olevan toiminnan 
luonteen vuoksi. Katselmusta ei saa toimittaa koti-
rauhan piiriin kuuluvissa tiloissa, ellei laissa erikseen 
toisin säädetä.
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39 §

Tarkastus

Viranomaisen on ilmoitettava toimivaltaansa kuu-
luvan tarkastuksen aloittamisajankohdasta asi-
anosaiselle, jota asia välittömästi koskee, jollei 
ilmoittaminen vaaranna tarkastuksen tarkoituksen 
toteutumista. Edellä tarkoitetulla asianosaisella on 
oikeus olla läsnä tarkastuksessa sekä esittää mielipi-
teensä ja kysymyksiä tarkastukseen liittyvistä seikois-
ta. Tarkastuksen kuluessa asianosaiselle on, mikäli 
mahdollista, kerrottava tarkastuksen tavoitteista, sen 
suorittamisesta ja jatkotoimenpiteistä. Tarkastus on 
suoritettava aiheuttamatta tarkastuksen kohteelle 
tai sen haltijalle kohtuutonta haittaa.

Tarkastajan on viipymättä laadittava tarkastuksesta 
kirjallinen tarkastuskertomus, josta tulee käydä ilmi 
tarkastuksen kulku ja tarkastajan tekemät keskeiset 
havainnot. Tarkastuskertomus on annettava tiedoksi 
tarkastuksessa läsnäoloon oikeutetulle asianosaiselle.

40 §

Suullinen todistelu

Erityisestä syystä hallintoasiassa voidaan kuulla 
todistajaa valan tai vakuutuksen nojalla ja asian-
osaista totuusvakuutuksen nojalla. Asianosaisille, 
joita asiassa tehtävä päätös välittömästi koskee, on 
varattava tilaisuus olla läsnä kuultaessa todistajaa tai 
asianosaista. Asianosaisilla on oikeus esittää kuulta-
valle kysymyksiä sekä lausua käsityksensä kuultavan 
kertomuksesta.

Virka-apua suullisten todistuskeinojen käyttämiseksi 
antaa se hallinto-oikeus, jossa todistajan tai asian-
osaisen kuuleminen voi tapahtua soveliaimmin. 
Tuomioistuimen käsiteltävässä oikeushallintoasiassa 
kuulemisen toimittaa asianomainen tuomioistuin.

Todistajan esteellisyydestä sekä todistajan ja asian-
osaisen oikeudesta kieltäytyä todistamasta on voi-
massa, mitä hallintolainkäyttölaissa säädetään.

41 §

Vaikuttamismahdollisuuksien varaaminen

Jos asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus 
muiden kuin asianosaisten elinympäristöön, työnte-
koon tai muihin oloihin, viranomaisen tulee varata 
näille henkilöille mahdollisuus saada tietoja asian 
käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua 
mielipiteensä asiasta.

Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien 
käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja 
laajuuden kannalta sopivalla tavalla.

Asian vireilläolosta ei kuitenkaan tarvitse ilmoittaa, 
jos se vaarantaa ratkaisun tarkoituksen toteutumisen 
tai aiheuttaa muuta merkittävää haittaa taikka jos 
se on ilmeisen tarpeetonta.

42 §

Tietojen kirjaaminen

Tiedot suullisesti esitetyistä vaatimuksista ja selvi-
tyksistä, jotka saattavat vaikuttaa asian ratkaisuun, 
on kirjattava tai muulla tavoin rekisteröitävä. Sama 
koskee henkilötietolaissa (523/1999) tarkoitetusta 
henkilörekisteristä saatua tietoa.

7 luku

Asian ratkaiseminen

43 §

Päätöksen muoto

Hallintopäätös on annettava kirjallisesti.

Päätös voidaan antaa suullisesti, jos se on välttämä-
töntä asian kiireellisyyden vuoksi.

Suullinen päätös on viipymättä annettava myös kir-
jallisena oikaisuohjeineen tai valitusosoituksineen. 
Määräaika oikaisuun tai muutoksenhakuun alkaa 
kirjallisen päätöksen tiedoksisaannista siten kuin 
siitä erikseen säädetään.

44 §

Päätöksen sisältö

Kirjallisesta päätöksestä on käytävä selvästi ilmi:

1) päätöksen tehnyt viranomainen ja päätöksen 
tekemisen ajankohta;

2) asianosaiset, joihin päätös välittömästi kohdis-
tuu;

3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, mihin 
asianosainen on oikeutettu tai velvoitettu taikka 
miten asia on muutoin ratkaistu; sekä

4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asianosai-
nen voi pyytää tarvittaessa lisätietoja päätöksestä.

Annettaessa suullinen päätös asianosaiselle on il-
moitettava, miten asia on ratkaistu, ja selostettava 
ratkaisun perustelut.

45 §

Päätöksen perusteleminen

Päätös on perusteltava. Perusteluissa on ilmoitettava, 
mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet ratkai-
suun sekä mainittava sovelletut säännökset.

Päätöksen perustelut voidaan jättää esittämättä, jos:

1) tärkeä yleinen tai yksityinen etu edellyttää pää-
töksen välitöntä antamista;

2) päätös koskee kunnallisen monijäsenisen toimi-
elimen toimittamaa vaalia;
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3) päätös koskee vapaaehtoiseen koulutukseen otta-
mista tai sellaisen edun myöntämistä, joka perustuu 
hakijan ominaisuuksien arviointiin;

4) päätöksellä hyväksytään vaatimus, joka ei koske 
toista asianosaista eikä muilla ole oikeutta hakea 
päätökseen muutosta; taikka

5) perusteleminen on muusta erityisestä syystä ilmei-
sen tarpeetonta.

Perustelut on kuitenkin 2 momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa esitettävä, jos päätös merkitsee olennaista 
muutosta vakiintuneeseen käytäntöön.

46 §

Ohjeet oikaisukeinon käyttämisestä

Jos päätökseen on ennen valituksen tekemistä vaa-
dittava oikaisua erikseen säädetyssä oikaisumenet-
telyssä, ohjeet tällaisen oikaisukeinon käyttämisestä 
on annettava samanaikaisesti päätöksen kanssa.

Ohje oikaisukeinon käyttämisestä on annettava myös 
silloin, kun erikseen on säädetty hallintopäätöksen 
saattamisesta viranomaisen käsiteltäväksi muuna 
kuin muutoksenhakuasiana.

Oikaisukeinon käyttämistä koskevien ohjeiden sisäl-
löstä on soveltuvin osin voimassa, mitä 47 ja 49 §:ssä 
säädetään valitusosoituksesta.

47 §

Valitusosoitus

Päätökseen, johon saa hakea muutosta valittamalla, 
on liitettävä valitusosoitus. Siinä on mainittava:

1) valitusviranomainen;

2) viranomainen, jolle valituskirjelmä on toimitet-
tava; sekä

3) valitusaika ja mistä se lasketaan.

Valitusosoituksessa on selostettava vaatimukset va-
lituskirjelmän sisällöstä ja liitteistä sekä valituksen 
perille toimittamisesta.

48 §

Ilmoitus valituskiellosta ja valituskelvottomuudesta

Jos valittaminen on erityisen säännöksen nojalla kiel-
letty tai päätös ei ole valituskelpoinen, päätökseen 
on sisällytettävä ilmoitus siitä, minkä säännöksen 
nojalla valittaminen ei ole mahdollista.

49 §

Valitusosoituksen korjaaminen

Jos valitusosoitusta ei ole annettu tai päätöksessä 
on virheellisesti ilmoitettu, ettei siihen saa hakea 
muutosta valittamalla, viranomaisen on annettava 
uusi lainmukainen valitusosoitus.

Jos valitusosoitus on virheellinen, viranomaisen on 
annettava uusi valitusosoitus, jos sitä pyydetään 
valitusosoituksessa mainitussa tai säädetyssä vali-
tusajassa.

Valitusaika alkaa kulua uuden valitusosoituksen tie-
doksiannosta.

8 luku

Päätöksessä olevan virheen korjaaminen

50 §

Asiavirheen korjaaminen

Jos päätös perustuu selvästi virheelliseen tai puut-
teelliseen selvitykseen taikka ilmeisen väärään lain 
soveltamiseen taikka päätöstä tehtäessä on tapah-
tunut menettelyvirhe, viranomainen voi poistaa vir-
heellisen päätöksensä ja ratkaista asian uudelleen.

Päätös voidaan korjata asianosaisen eduksi tai 
vahingoksi. Päätöksen korjaaminen asianosaisen 
vahingoksi edellyttää, että asianosainen suostuu 
päätöksen korjaamiseen. Asianosaisen suostumusta 
ei kuitenkaan tarvita, jos virhe on ilmeinen ja se on 
aiheutunut asianosaisen omasta menettelystä.

51 §

Kirjoitusvirheen korjaaminen

Viranomaisen on korjattava päätöksessään oleva 
ilmeinen kirjoitus- tai laskuvirhe taikka muu niihin 
verrattava selvä virhe.

Virhettä ei saa kuitenkaan korjata, jos korjaaminen 
johtaa asianosaiselle kohtuuttomaan tulokseen eikä 
virhe ole aiheutunut asianosaisen omasta menette-
lystä.

52 §

Korjaamisasian vireilletulo ja käsittely

Viranomainen käsittelee korjaamisasian omasta 
aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Aloite 
on tehtävä tai vaatimus virheen korjaamiseksi on 
esitettävä viiden vuoden kuluessa päätöksen teke-
misestä.

Asiavirheen korjaaminen edellyttää, että asia kä-
sitellään uudelleen ja asiassa annetaan uusi pää-
tös. Kirjoitusvirhe korjataan korvaamalla virheen 
sisältävä toimituskirja korjatulla toimituskirjalla. 
Asianosaiselle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi 
ennen kirjoitusvirheen korjaamista, jollei se ole 
tarpeetonta.

Asia- tai kirjoitusvirheen korjaamisesta on tehtävä 
merkintä alkuperäisen päätöksen taltiokappaleeseen 
tai viranomaisen käytössä olevaan tietojärjestel-
mään. Uusi tai korjattu toimituskirja on annettava 
asianosaiselle maksutta.



30

Hallintolaki

53 §

Täydentävät säännökset korjaamismenettelystä

Käsitellessään asia- tai kirjoitusvirheen korjaamista 
viranomainen voi kieltää päätöksen täytäntöönpa-
non toistaiseksi tai määrätä sen keskeytettäväksi.

Jos korjattavaan päätökseen on haettu oikaisua, 
muutosta tai siitä on vireillä erikseen säädetty me-
nettely, korjaamisasian käsiteltäväksi ottamisesta on 
ilmoitettava ja siinä tehty päätös toimitettava tälle 
viranomaiselle. Korjaamisasian käsittely ei vaikuta 
valitusajan tai muun määräajan kulumiseen.

Päätökseen, jolla viranomainen on hylännyt virheen 
korjaamista koskevan vaatimuksen, ei saa hakea 
muutosta valittamalla.

III OSA

HALLINTOPÄÄTÖKSEN JA MUUN ASIAKIRJAN 
TIEDOKSIANTO

9 luku

Yleiset säännökset tiedoksiannosta

54 §

Tiedoksiantovelvollisuus

Viranomaisen on annettava tekemänsä päätös vii-
pymättä tiedoksi asianosaiselle ja muulle tiedossa 
olevalle, jolla on oikeus hakea siihen oikaisua tai 
muutosta valittamalla. Viranomaisen on annettava 
tiedoksi myös sellainen päätös, johon liittyy muu-
toksenhakukielto.

Viranomaisen on huolehdittava asian käsittelyn ku-
luessa ilmoituksen, kutsun tai muun asian käsittelyyn 
vaikuttavan asiakirjan tiedoksiantamisesta.

Asiakirja annetaan tiedoksi alkuperäisenä tai jäl-
jennöksenä. Jos tiedoksiannettavaan asiakirjaan on 
liitetty asian käsittelyssä kertyneitä asiakirjoja, joita 
ei voida luovuttaa vastaanottajalle, viranomaisen 
on varattava tälle tilaisuus tutustua asiakirjoihin vi-
ranomaisen tai haastemiehen luona. Tiedoksiannon 
yhteydessä on ilmoitettava, missä ja mihin saakka 
asiakirjoja pidetään nähtävillä.

55 §

Tiedoksiantotavat

Tiedoksianto toimitetaan tavallisena tai todisteelli-
sena tiedoksiantona taikka, jos sitä ei voida edellä 
tarkoitetuin tavoin toimittaa, yleistiedoksiantona.

Yleistiedoksiantoa voidaan käyttää myös silloin, kun 
asiakirja on annettava tiedoksi yli kolmellekymme-
nelle tiedossa olevalle henkilölle tai kun henkilöiden 
lukumäärää ei tiedetä.

56 §

Tiedoksianto yksityishenkilölle

Tiedoksianto yksityishenkilölle toimitetaan henki-
lölle itselleen tai tämän lailliselle edustajalle. Jos 
tiedoksiannon vastaanottajalla ja tämän edustajalla 
on molemmilla oikeus käyttää asiassa puhevaltaa, 
tiedoksianto on toimitettava kummallekin erikseen.

Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosais-
ta yhteisesti, tiedoksianto toimitetaan yhteisessä 
asiakirjassa ilmoitetulle yhdyshenkilölle. Jollei yh-
dyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto toimitetaan 
asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaan-
ottajan on ilmoitettava tiedoksisaannista muille 
allekirjoittajille.

Tiedoksianto toimitetaan asianosaisen valtuuttamal-
le henkilölle, jollei tämän oikeutta vastaanottaa tie-
doksiantoja ole erikseen rajoitettu tai tiedoksiantoa 
ole toimitettava asianosaiselle henkilökohtaisesti. 
Valtuutetulle on ilmoitettava päämiehelle toimite-
tusta tiedoksiannosta.

57 §

Tiedoksianto yhteisölle, säätiölle, kuolinpesälle ja 
konkurssipesälle

Tavallinen tiedoksianto yhteisölle tai säätiölle toimi-
tetaan sen ilmoittamaan osoitteeseen. Todisteellinen 
tiedoksianto yhteisölle tai säätiölle toimitetaan 
henkilölle, jolla on oikeus ottaa vastaan sen puolesta 
tiedoksiantoja.

Tiedoksianto kuolinpesälle toimitetaan sille pesän 
osakkaalle, jonka hallussa pesä on, tai pesänhoita-
jalle. Jos kuolinpesä on usean osakkaan yhteisessä 
hallinnossa, tiedoksianto voidaan toimittaa yhdelle 
heistä. Osakkaan on ilmoitettava tiedoksisaannista 
muille pesän osakkaille.

Tiedoksianto konkurssipesälle toimitetaan pesän-
hoitajalle.

58 §

Tiedoksianto viranomaiselle

Tiedoksianto toimitetaan sille viranomaiselle, joka 
käyttää asiassa puhevaltaa. Jos valtion puhevaltaa 
käyttävästä viranomaisesta on epätietoisuutta, tie-
doksianto toimitetaan lääninhallitukselle.

Todisteellinen tiedoksianto kunnalle toimitetaan 
kunnanjohtajalle tai kunnan puhevaltaa asiassa käyt-
tävän toimielimen puheenjohtajalle. Tiedoksianto 
voidaan toimittaa myös muulle henkilölle, joka on 
oikeutettu kunnanjohtajan tai toimielimen puheen-
johtajan puolesta vastaanottamaan tiedoksiantoja.

Tiedoksiantoon julkista hallintotehtävää hoitavalle 
yksityiselle sovelletaan, mitä edellä säädetään tie-
doksiannosta yksityiselle.
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10 luku

Tiedoksiannossa noudatettava menettely

59 §

Tavallinen tiedoksianto

Tavallinen tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä 
vastaanottajalle.

Vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon 
seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei 
muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomai-
sen tietoon kuitenkin kirjeen saapumispäivänä.

60 §

Todisteellinen tiedoksianto

Tiedoksianto on toimitettava postitse saantitodistusta 
vastaan, jos se koskee velvoittavaa päätöstä, jonka 
tiedoksisaannista alkaa kulua muutoksenhakuaika 
tai muu vastaanottajan oikeuteen vaikuttava mää-
räaika. Saantitodistusta voidaan käyttää myös, jos 
se on muusta syystä tarpeen asianosaisen oikeuksien 
turvaamiseksi. Saantitodistuksesta on käytävä ilmi 
tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja sekä tie-
doksisaannin ajankohta.

Asiakirja voidaan myös luovuttaa tiedoksiannon vas-
taanottajalle tai tämän edustajalle. Tiedoksiannosta 
on tällöin laadittava kirjallinen todistus, josta on käy-
tävä ilmi tiedoksiannon toimittaja ja vastaanottaja 
sekä tiedoksiannon ajankohta.

Jos viranomainen katsoo siihen olevan aihetta, tie-
doksianto voidaan toimittaa haastetiedoksiantona. 
Haastetiedoksiannosta on soveltuvin osin voimassa, 
mitä siitä oikeudenkäymiskaaren 11 luvussa sää-
detään. Haastetiedoksiannon voi toimittaa myös 
valtion tai kunnan viranomaisen palveluksessa ole-
va virkamies tai viranhaltija, joka eri määräyksellä 
on oikeutettu toimittamaan haastetiedoksiantoja 
viranomaisen toimialaan kuuluvassa asiassa. Haaste-
tiedoksiannon toimittajan esteellisyyteen sovelletaan 
tämän lain esteellisyyttä koskevia säännöksiä.

61 §

Sijaistiedoksianto

Jos todisteellisen tiedoksiannon vastaanottajaa tai 
tämän edustajaa ei tavoiteta, asiakirja voidaan luo-
vuttaa suljettuna kirjeenä suostumusta vastaan:

1) vastaanottajan kanssa samassa taloudessa asuvalle 
viisitoista vuotta täyttäneelle henkilölle;

2) vastaanottajan työnantajalle tai työnantajan edus-
tajalle;

3) jos vastaanottaja harjoittaa elinkeinoa pysyvässä 
toimipaikassa, tämän yrityksen palveluksessa olevalle 
henkilölle; taikka

4) vastaanottajana olevan yhteisön tai säätiön pal-
veluksessa olevalle toimihenkilölle.

Sijaistiedoksiannosta on laadittava kirjallinen todis-
tus, josta käy ilmi tiedoksiannon toimittaja ja kenelle 
asiakirja on luovutettu sekä tiedoksiannon ajankoh-
ta. Jäljennös tiedoksiantotodistuksesta on viipymättä 
lähetettävä tiedoksiannon vastaanottajalle.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen kolmantena 
päivänä sijaistiedoksiantoa koskevan tiedoksiantoto-
distuksen osoittamasta päivästä. Sijaistiedoksiantoa 
ei voida toimittaa, ellei tiedoksiannon vastaanotta-
jan voida otaksua saavan asiakirjaa haltuunsa koh-
tuullisessa ajassa.

62 §

Yleistiedoksianto

Yleistiedoksiannossa asiakirja pidetään määrätyn 
ajan vastaanottajan nähtävillä viranomaisessa.

Asiakirjan nähtäville asettamisesta on ilmoitettava 
virallisessa lehdessä ja sen lisäksi viranomaisen il-
moitustaululla tai sellaisessa sanomalehdessä, josta 
vastaanottajan voidaan otaksua parhaiten saavan 
tiedon. Ilmoituksesta on käytävä ilmi, mitä asia kos-
kee sekä maininta siitä, missä ja mihin ajankohtaan 
saakka asiakirja pidetään nähtävillä.

Ilmoituksessa on todettava, että tiedoksisaannin 
katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoi-
tuksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä.

63 §

Tiedoksianto ulkomaille

Tiedoksianto toimitetaan ulkomaille tämän lain tai 
asianomaisen vieraan valtion lainsäädännön mukaan, 
jollei Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista 
ja velvoitteista muuta johdu.

Jos ulkomaille tarkoitettua tiedoksiantoa ei saada 
toimitetuksi, asiakirja annetaan tiedoksi Suomessa 
yleistiedoksiannolla.

IV OSA

ERINÄISET SÄÄNNÖKSET JA VOIMAANTULO

11 luku

Erinäiset säännökset

64 §

Hallintoasiasta aiheutuvat kulut ja todistelukus-
tannukset

Hallintoasiassa kukin vastaa omista kuluistaan.

Hallintopäätöksen maksullisuudesta ja tiedoksian-
nosta aiheutuvista kustannuksista säädetään erik-
seen. Valtion varoista myönnettävästä oikeudellises-
ta avusta säädetään oikeusapulaissa (257/2002).

Todistajalle maksetaan korvaus noudattaen so-
veltuvin osin, mitä valtion varoista maksettavista 
todistelukustannuksista annetussa laissa (666/1972) 
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säädetään. Korvaus maksetaan viranomaisen käy-
tettävissä olevista varoista. Jos siihen on syytä, viran-
omainen voi velvoittaa asianosaisen kokonaan tai 
osaksi korvaamaan sille näistä varoista maksettavat 
korvaukset.

65 §

Tulkin ja kääntäjän esteellisyys

Tulkkina tai kääntäjänä ei saa käyttää henkilöä, joka 
on sellaisessa suhteessa asianosaiseen tai asiaan, että 
hänen luotettavuutensa voi tästä syystä vaarantua.

66 §

Hallintosopimusta koskeva riita

Hallintosopimusta koskeva riita käsitellään hallinto-
riita-asiana hallinto-oikeudessa siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään.

67 §

Hallinnolliset seuraamukset

Viranomainen voi tehostaa antamaansa kieltoa, vel-
voitetta tai vaatimusta uhkasakolla, teettämisuhalla 
taikka keskeyttämisuhalla tai muulla hallinnollisella 
seuraamuksella siten kuin erikseen säädetään.

68 §

Tiedoksiannon edelleen toimittamisen laiminlyön-
tiä koskeva vahingonkorvausvastuu

Edellä 56 §:n 2 momentissa ja 57 §:n 2 momentissa 
tarkoitettu ilmoitusvelvollinen sekä 61 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu sijaistiedoksiannon vastaanottaja on 
velvollinen korvaamaan ilmoittamatta jättämisestä 
tai asiakirjan toimittamatta jättämisestä taikka sen 
viivästymisestä aiheutuneen vahingon, sikäli kuin se 
laiminlyönnin laatuun ja muihin olosuhteisiin nähden 
harkitaan kohtuulliseksi.

Viranomaisen on liitettävä tiedoksiannettavaan 
asiakirjaan ilmoitus edellä 1 momentissa tarkoitetun 
vastaanottajan toimittamisvelvollisuudesta tai ilmoi-
tusvelvollisuudesta sekä sen laiminlyöntiin liittyvästä 
vahingonkorvausvastuusta.

69 §

Asiamiehen ja avustajan salassapitovelvollisuuden 
rikkominen

Rangaistus 13 §:ssä säädetyn salassapitovelvollisuu-
den rikkomisesta tuomitaan rikoslain (39/1889) 38 

luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava 
rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla 
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

12 luku

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

70 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2004.

Tällä lailla kumotaan niihin myöhemmin tehtyine 
muutoksineen:

1) 6 päivänä elokuuta 1982 annettu hallintomenet-
telylaki (598/1982);

2) asiakirjain lähettämisestä 26 päivänä helmikuuta 
1954 annettu laki (74/1954); ja

3) tiedoksiannosta hallintoasioissa 15 päivänä huh-
tikuuta 1966 annettu laki (232/1966).

71 §

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin 
hallintoasioihin sovelletaan tämän lain voimaan tul-
lessa voimassa olleita säännöksiä. Uuteen käsittelyyn 
palautettuihin asioihin sovelletaan kuitenkin tämän 
lain säännöksiä. Tätä lakia sovelletaan lain voimaan-
tulon jälkeen tehtäviin hallintosopimuksiin.

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus hallinto-
menettelylakiin, asiakirjain lähettämisestä annettuun 
lakiin tai tiedoksiannosta hallintoasioissa annettuun 
lakiin tarkoittaa tämän lain voimaantulon jälkeen 
viittausta tähän lakiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 72/2002, HaVM 29/2002, EV 289/2002
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Henkilötietolaki 22.4.1999/523

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselä-
män suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia 
perusoikeuksia henkilötietoja käsiteltäessä sekä 
edistää hyvän tietojenkäsittelytavan kehittämistä 
ja noudattamista.

2 §

Soveltamisala

Henkilötietoja käsiteltäessä on noudatettava, mitä 
tässä laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin 
säädetä.

Tätä lakia sovelletaan henkilötietojen automaattiseen 
käsittelyyn. Myös muuhun henkilötietojen käsittelyyn 
sovelletaan tätä lakia silloin, kun henkilötiedot muo-
dostavat tai niiden on tarkoitus muodostaa henkilö-
rekisteri tai sen osa.

Tämä laki ei koske henkilötietojen käsittelyä, jonka 
luonnollinen henkilö suorittaa yksinomaan hen-
kilökohtaisiin tai niihin verrattaviin tavanomaisiin 
yksityisiin tarkoituksiinsa.

Tätä lakia ei sovelleta henkilörekistereihin, jotka 
sisältävät vain tiedotusvälineessä julkaistua aineistoa 
sellaisenaan.

Henkilötietojen käsittelyä toimituksellisia sekä tai-
teellisen tai kirjallisen ilmaisun tarkoituksia varten 
koskevat soveltuvin osin ainoastaan 1–4 ja 32 §, 39 
§:n 3 momentti, 40 §:n 1 ja 3 momentti, 42 §, 44 §:
n 2 kohta, 45–47 §, 48 §:n 2 momentti sekä 50 ja 51 
§, jollei 17 §:stä muuta johdu.

3 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) henkilötiedolla kaikenlaisia luonnollista henkilöä 
taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan 
kuvaavia merkintöjä, jotka voidaan tunnistaa häntä 
tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä 
taloudessa eläviä koskeviksi;

2) henkilötietojen käsittelyllä henkilötietojen kerää-
mistä, tallettamista, järjestämistä, käyttöä, siirtämis-
tä, luovuttamista, säilyttämistä, muuttamista, yhdis-
tämistä, suojaamista, poistamista, tuhoamista sekä 
muita henkilötietoihin kohdistuvia toimenpiteitä;

3) henkilörekisterillä käyttötarkoituksensa vuoksi 
yhteenkuuluvista merkinnöistä muodostuvaa henki-
lötietoja sisältävää tietojoukkoa, jota käsitellään osin 
tai kokonaan automaattisen tietojenkäsittelyn avulla 
taikka joka on järjestetty kortistoksi, luetteloksi tai 
muulla näihin verrattavalla tavalla siten, että tiettyä 
henkilöä koskevat tiedot voidaan löytää helposti ja 
kohtuuttomitta kustannuksitta;

4) rekisterinpitäjällä yhtä tai useampaa henkilöä, 
yhteisöä, laitosta tai säätiötä, jonka käyttöä varten 
henkilörekisteri perustetaan ja jolla on oikeus mää-
rätä henkilörekisterin käytöstä tai jonka tehtäväksi 
rekisterinpito on lailla säädetty;

5) rekisteröidyllä henkilöä, jota henkilötieto kos-
kee;

6) sivullisella muuta henkilöä, yhteisöä, laitosta tai 
säätiötä kuin rekisteröityä, rekisterinpitäjää, hen-
kilötietojen käsittelijää tai henkilötietoja kahden 
viimeksi mainitun lukuun käsittelevää; 

7) suostumuksella kaikenlaista vapaaehtoista, yksi-
löityä ja tietoista tahdon ilmaisua, jolla rekisteröity 
hyväksyy henkilötietojensa käsittelyn;

8) henkilöluottotiedoilla yksityisen luonnollisen hen-
kilön taloudellisen aseman, sitoumusten hoitokyvyn 
tai luotettavuuden arvioimisessa käytettäviksi tar-
koitettuja henkilötietoja; sekä

9) luottotietorekisterillä henkilöluottotietoja sisäl-
tävää rekisteriä.

4 §

Suomen lain soveltaminen

Tätä lakia sovelletaan sellaiseen henkilötietojen 
käsittelyyn, jossa rekisterinpitäjän toimipaikka on 
Suomen alueella tai muutoin Suomen oikeudenkäy-
tön piirissä.

Tätä lakia sovelletaan myös silloin, kun rekisterinpi-
täjällä ei ole toimipaikkaa Euroopan unionin jäsen-
valtioiden alueella, mutta rekisterinpitäjä käyttää 
henkilötietojen käsittelyssä Suomessa sijaitsevia 
laitteita muuhunkin tarkoitukseen kuin vain tietojen 
siirtoon tämän alueen kautta. Rekisterinpitäjän on 
tällöin nimettävä Suomessa oleva edustaja.

2 luku

Henkilötietojen käsittelyä koskevat yleiset peri-
aatteet

5 §

Huolellisuusvelvoite

Rekisterinpitäjän tulee käsitellä henkilötietoja lailli-
sesti, noudattaa huolellisuutta ja hyvää tietojenkäsit-
telytapaa sekä toimia muutoinkin niin, ettei rekiste-
röidyn yksityiselämän suojaa ja muita yksityisyyden 
suojan turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa 
säädettyä perustetta. Sama velvollisuus on sillä, joka 

Henkilötietolaki
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itsenäisenä elinkeinon- tai toiminnanharjoittajana 
toimii rekisterinpitäjän lukuun.

6 §

Henkilötietojen käsittelyn suunnittelu

Henkilötietojen käsittelyn tulee olla asiallisesti 
perusteltua rekisterinpitäjän toiminnan kannalta. 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä se, 
mistä henkilötiedot säännönmukaisesti hankitaan 
ja mihin niitä säännönmukaisesti luovutetaan, on 
määriteltävä ennen henkilötietojen keräämistä tai 
muodostamista henkilörekisteriksi. Henkilötietojen 
käsittelyn tarkoitus tulee määritellä siten, että siitä 
ilmenee, minkälaisten rekisterinpitäjän tehtävien 
hoitamiseksi henkilötietoja käsitellään.

7 §

Käyttötarkoitussidonnaisuus

Henkilötietoja saa käyttää tai muutoin käsitellä vain 
tavalla, joka ei ole yhteensopimaton 6 §:ssä tarkoi-
tettujen käsittelyn tarkoitusten kanssa. Myöhempää 
henkilötietojen käsittelyä historiallista tutkimusta 
taikka tieteellistä tai tilastotarkoitusta varten ei pi-
detä yhteensopimattomana alkuperäisten käsittelyn 
tarkoitusten kanssa.

8 §

Käsittelyn yleiset edellytykset

Henkilötietoja saa käsitellä ainoastaan:

1) rekisteröidyn yksiselitteisesti antamalla suostu-
muksella;

2) rekisteröidyn toimeksiannosta tai sellaisen sopi-
muksen täytäntöönpanemiseksi, jossa rekisteröity on 
osallisena, taikka sopimusta edeltävien toimenpitei-
den toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

3) jos käsittely yksittäistapauksessa on tarpeen rekis-
teröidyn elintärkeän edun suojaamiseksi;

4) jos käsittelystä säädetään laissa tai jos käsittely 
johtuu rekisterinpitäjälle laissa säädetystä tai sen 
nojalla määrätystä tehtävästä tai velvoitteesta;

5) jos rekisteröidyllä on asiakas- tai palvelussuhteen, 
jäsenyyden tai muun niihin verrattavan suhteen 
vuoksi asiallinen yhteys rekisterinpitäjän toimintaan 
(yhteysvaatimus);

6) jos kysymys on konsernin tai muun taloudellisen 
yhteenliittymän asiakkaita tai työntekijöitä koske-
vista tiedoista ja näitä tietoja käsitellään kyseisen 
yhteenliittymän sisällä;

7) jos käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän toimek-
siannosta tapahtuvaa maksupalvelua, tietojenkäsit-
telyä tai muita niihin verrattavia tehtäviä varten;

8) jos kysymys on henkilön asemaa, tehtäviä ja niiden 
hoitoa julkisyhteisössä tai elinkeinoelämässä kuvaa-
vista yleisesti saatavilla olevista tiedoista ja näitä 

tietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai tiedot saavan 
sivullisen oikeuksien ja etujen turvaamiseksi; tai

9) jos tietosuojalautakunta on antanut käsittelyyn 
43 §:n 1 momentissa tarkoitetun luvan.

Henkilötietojen luovuttaminen voi tapahtua 1 mo-
mentin 5 kohdan nojalla vain, jos henkilötiedon 
luovuttaminen kuuluu tavanomaisena osana kysymyk-
sessä olevan toiminnan harjoittamiseen edellyttäen, 
että tarkoitus, johon tiedot luovutetaan, ei ole yhteen-
sopimaton henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen 
kanssa ja että rekisteröidyn voidaan olettaa tietävän 
henkilötietojen tällaisesta luovuttamisesta.

Arkaluonteisten henkilötietojen ja henkilötunnuksen 
käsittelystä säädetään 3 luvussa. Henkilötietojen 
käsittelystä erityisiä tarkoituksia varten säädetään 
4 luvussa.

Oikeudesta saada tieto ja muusta henkilötietojen 
luovuttamisesta viranomaisen henkilörekisteristä on 
voimassa, mitä viranomaisten asiakirjojen julkisuu-
desta säädetään.

9 §

Tietojen laatua koskevat periaatteet

Käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn 
henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen kannalta 
tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus).

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheel-
lisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita henkilötietoja 
käsitellä (virheettömyysvaatimus). Rekisterinpitäjän 
velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon 
henkilötietojen käsittelyn tarkoitus sekä käsittelyn 
merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.

10 §

Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjän on laadittava henkilörekisteristä 
rekisteriseloste, josta ilmenee:

1) rekisterinpitäjän ja tarvittaessa tämän edustajan 
nimi ja yhteystiedot;

2) henkilötietojen käsittelyn tarkoitus;

3) kuvaus rekisteröityjen ryhmästä tai ryhmistä ja 
näihin liittyvistä tiedoista tai tietoryhmistä;

4) mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan ja 
siirretäänkö tietoja Euroopan unionin tai Euroopan 
talousalueen ulkopuolelle; sekä

5) kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista.

Rekisterinpitäjän on pidettävä rekisteriseloste jokai-
sen saatavilla. Tästä velvollisuudesta voidaan poike-
ta, jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, 
puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi 
taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän 
valvontatehtävän vuoksi.
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3 luku

Arkaluonteiset tiedot ja henkilötunnus

11 §

Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kiellet-
ty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, 
jotka kuvaavat tai on tarkoitettu kuvaamaan:

1) rotua tai etnistä alkuperää;

2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnol-
lista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;

3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen 
seuraamusta;

4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuut-
ta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä 
tai niihin verrattavia toimia; 

5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäy-
tymistä; taikka

6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saa-
miaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita 
sosiaalihuollon etuuksia.

12 §

Poikkeukset arkaluonteisten tietojen käsittelykiel-
losta

Mitä 11 §:ssä säädetään, ei estä:

1) tietojen käsittelyä, johon rekisteröity on antanut 
nimenomaisen suostumuksensa;

2) sellaisen henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai 
uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulu-
mista koskevan tiedon käsittelyä, jonka rekisteröity 
on itse saattanut julkiseksi;

3) tietojen käsittelyä, joka on tarpeen rekisteröidyn 
tai jonkun toisen henkilön elintärkeän edun suo-
jaamiseksi, jos rekisteröity on estynyt antamasta 
suostumustaan;

4) tietojen käsittelyä, joka on tarpeen oikeusvaa-
teen laatimiseksi, esittämiseksi, puolustamiseksi tai 
ratkaisemiseksi;

5) tietojen käsittelyä, josta säädetään laissa tai joka 
johtuu välittömästi rekisterinpitäjälle laissa sääde-
tystä tehtävästä;

6) tietojen käsittelyä historiallista tai tieteellistä 
tutkimusta taikka tilastointia varten;

7) uskonnollista, poliittista tai yhteiskunnallista 
vakaumusta koskevien tietojen käsittelyä tällaista 
vakaumusta edustavien yhdistysten ja muiden yh-
teisöjen toiminnassa, jos tiedot koskevat näiden 
yhdistysten tai yhteisöjen jäseniä taikka henkilöitä, 
joilla on niihin säännölliset, yhdistysten ja yhteisöjen 

tarkoituksiin liittyvät yhteydet, eikä tietoja luovuteta 
sivullisille ilman rekisteröidyn suostumusta;

8) ammattiliittoon kuulumista koskevien tietojen 
käsittelyä ammattiyhdistysten ja niiden muodosta-
man liiton toiminnassa, jos tiedot koskevat näiden 
järjestöjen jäseniä taikka henkilöitä, joilla on järjes-
töihin säännölliset, järjestöjen tarkoituksiin liittyvät 
yhteydet, eikä tietoja luovuteta sivullisille ilman 
rekisteröidyn suostumusta;

9) ammattiliittoon kuulumista koskevan tiedon kä-
sittelyä, joka on tarpeen rekisterinpitäjän erityisten 
oikeuksien ja velvoitteiden noudattamiseksi työ-
oikeuden alalla;

10) terveydenhuollon toimintayksikköä tai tervey-
denhuollon ammattihenkilöä käsittelemästä näiden 
tässä toiminnassa saamia tietoja rekisteröidyn ter-
veydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta tai 
häneen kohdistetuista hoitotoimenpiteistä taikka 
muita rekisteröidyn hoidon kannalta välttämättömiä 
tietoja;

11) vakuutuslaitosta käsittelemästä vakuutustoimin-
nassa saatuja tietoja vakuutetun ja korvauksenhaki-
jan terveydentilasta, sairaudesta tai vammaisuudesta 
taikka häneen kohdistetuista hoitotoimenpiteistä 
tai niihin verrattavista toimista taikka sellaisia tie-
toja vakuutetun, korvauksenhakijan tai vahingon 
aiheuttajan rikollisesta teosta, rangaistuksesta tai 
muusta rikoksen seuraamuksesta, jotka ovat tarpeen 
vakuutuslaitoksen vastuun selvittämiseksi;

12) sosiaalihuollon viranomaista tai muuta sosi-
aalihuollon etuuksia myöntävää viranomaista, 
laitosta tai yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajaa 
käsittelemästä kyseisen viranomaisen, laitoksen tai 
palvelujen tuottajan toiminnassaan saamia tietoja 
rekisteröidyn sosiaalihuollon tarpeesta tai hänen 
saamistaan sosiaalihuollon palveluista, tukitoimista 
tai hänelle myönnetyistä muista sosiaalihuollon 
etuuksista taikka muita rekisteröidyn huollon kan-
nalta välttämättömiä tietoja; tai

13) tietojen käsittelyä, johon tietosuojalautakunta 
on antanut 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun luvan.

Arkaluonteiset tiedot on poistettava rekisteristä 
välittömästi sen jälkeen, kun käsittelylle ei ole 1 mo-
mentissa mainittua perustetta. Perustetta ja käsittelyn 
tarvetta on arvioitava vähintään viiden vuoden välein, 
jollei laista tai 1 momentin 13 kohdassa tarkoitetusta 
tietosuojalautakunnan luvasta muuta johdu.

13 §

Henkilötunnuksen käsittely

Henkilötunnusta saa käsitellä rekisteröidyn yksiselit-
teisesti antamalla suostumuksella tai, jos käsittelystä 
säädetään laissa. Lisäksi henkilötunnusta saa käsi-
tellä, jos rekisteröidyn yksiselitteinen yksilöiminen 
on tärkeää:

1) laissa säädetyn tehtävän suorittamiseksi;
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2) rekisteröidyn tai rekisterinpitäjän oikeuksien ja 
velvollisuuksien toteuttamiseksi; tai

3) historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka 
tilastointia varten.

Henkilötunnusta saa käsitellä luotonannossa tai 
saatavan perimisessä, vakuutus-, luottolaitos-, vuok-
raus- ja lainaustoiminnassa, luottotietotoiminnassa, 
terveydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun sosi-
aaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ- ja muita 
palvelussuhteita ja niihin liittyviä etuja koskevissa 
asioissa.

Sen lisäksi, mitä henkilötunnuksen käsittelystä 1 
ja 2 momentissa säädetään, henkilötunnuksen saa 
luovuttaa osoitetietojen päivittämiseksi tai monin-
kertaisten postilähetysten välttämiseksi suoritettavaa 
tietojenkäsittelyä varten, jos henkilötunnus jo on 
luovutuksensaajan käytettävissä.

Rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, että hen-
kilötunnusta ei merkitä tarpeettomasti henkilöre-
kisterin perusteella tulostettuihin tai laadittuihin 
asiakirjoihin.

4 luku

Henkilötietojen käsittely erityisiä tarkoituksia 
varten

14 §

Tutkimus

Historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten saa 
henkilötietoja käsitellä muilla kuin 8 §:n 1 momen-
tissa säädetyillä perusteilla, jos:

1) tutkimusta ei voi suorittaa ilman henkilön yksilöin-
tiä koskevia tietoja ja jos rekisteröityjen suostumusta 
ei tietojen suuren määrän, tietojen iän tai muun 
sellaisen syyn vuoksi ole mahdollista hankkia;

2) henkilörekisterin käyttö perustuu asianmukaiseen 
tutkimussuunnitelmaan ja tutkimuksella on vastuul-
linen johtaja tai siitä vastaava ryhmä;

3) henkilörekisteriä käytetään ja siitä luovutetaan 
henkilötietoja vain historiallista tai tieteellistä tutki-
musta varten sekä muutoinkin toimitaan niin, että 
tiettyä henkilöä koskevat tiedot eivät paljastu ulko-
puolisille; sekä

4) henkilörekisteri hävitetään tai siirretään arkistoi-
tavaksi tai sen tiedot muutetaan sellaiseen muotoon, 
ettei tiedon kohde ole niistä tunnistettavissa, kun 
henkilötiedot eivät enää ole tarpeen tutkimuksen 
suorittamiseksi tai sen tulosten asianmukaisuuden 
varmistamiseksi.

Mitä 1 momentin 3 kohdassa säädetään, ei sovelleta, 
jos siinä tarkoitettu menettely henkilörekisteriin tal-
letettujen tietojen ikä ja laatu huomioon ottaen on 
rekisteröityjen yksityisyyden suojan vuoksi ilmeisen 
tarpeetonta.

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan täyden-
tävästi silloin, kun henkilötietojen käsittely perustuu 
8 §:n 1 momenttiin.

15 §

Tilasto

Tilastotarkoituksia varten saa henkilötietoja käsitellä 
muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perus-
teilla, jos:

1) tilastoa ei voida tuottaa tai sen tarkoituksena ole-
vaa tiedontarvetta toteuttaa ilman henkilötietojen 
käsittelyä;

2) tilaston tuottaminen kuuluu rekisterinpitäjän 
toimialaan; sekä

3) tilastorekisteriä käytetään vain tilastollisiin tar-
koituksiin eikä siitä luovuteta tietoja siten, että 
tietty henkilö on niistä tunnistettavissa, ellei tietoja 
luovuteta julkista tilastoa varten.

16 §

Viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävät

Suunnittelua ja selvitystä varten viranomainen voi 
muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perus-
teilla kerätä ja tallettaa henkilötietoja viranomaisen 
henkilörekisteriin noudattaen soveltuvin osin, mitä 
14 §:ssä säädetään.

17 §

Henkilömatrikkeli

Henkilömatrikkelia varten pidettävään henkilörekis-
teriin saa muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä 
perusteilla kerätä ja tallettaa rekisteröidystä ja tämän 
aviopuolisosta sekä rekisteröidyn lapsista ja vanhem-
mista rekisterin tarkoituksen kannalta tarpeelliset yk-
silöintitiedot, tiedon henkilömatrikkelin perusteena 
olevasta rekisteröityjä yhdistävästä tekijästä ja tähän 
liittyvät tiedot sekä yhteystiedot yhteydenottoa var-
ten, jollei rekisteröity ole kieltänyt itseään koskevien 
tietojen keräämistä ja tallettamista.

Henkilömatrikkelilla tarkoitetaan julkaisua, jossa 
rekisteröityjä yhdistävänä tekijänä on tietty ammatti 
tai koulutus, työ- tai muun yhteisön jäsenyys taikka 
asema tai saavutukset kulttuurin, urheilun, talous-
elämän tai muulla yhteiskuntaelämän alalla tai muu 
näihin rinnastettava seikka.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua henkilömatrikke-
lirekisteriä varten saa henkilörekisteristä luovuttaa 
ne tiedot, jotka rekisterinpitäjällä on 1 momentin 
mukaan oikeus kerätä ja tallettaa tällaiseen rekis-
teriin, jollei rekisteröity ole kieltänyt tietojen luo-
vuttamista.
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18 §

Sukututkimus

Sukututkimusta varten pidettävään henkilörekiste-
riin saa muilla kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä 
perusteilla kerätä ja tallettaa sukuun kuuluvasta 
henkilöstä ja tämän aviopuolisosta rekisterin tarkoi-
tuksen kannalta tarpeelliset yksilöintitiedot samoin 
kuin muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset 
henkilötiedot sekä yhteystiedot yhteydenottoa var-
ten, jollei rekisteröity ole kieltänyt itseään koskevien 
tietojen keräämistä ja tallettamista.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua sukututkimusrekis-
teriä varten saa henkilörekisteristä luovuttaa ne tie-
dot, jotka rekisterinpitäjällä on 1 momentin mukaan 
oikeus kerätä ja tallettaa tällaiseen rekisteriin, jollei 
rekisteröity ole kieltänyt tietojen luovuttamista.

19 §

Suoramarkkinointi ja muut osoitteelliset lähetykset

Suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suora-
markkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen 
taikka muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin 
lähetyksiin käytettävään henkilörekisteriin saa muil-
la kuin 8 §:n 1 momentissa säädetyillä perusteilla 
kerätä ja tallettaa henkilötietoja, jollei rekisteröity 
ole kieltänyt henkilötietojen tällaista keräämistä ja 
tallettamista, jos:

1) henkilörekisteriä käytetään ennakolta yksilöityyn 
ja kestoltaan lyhytaikaiseen markkinointitoimeen tai 
muuhun tässä momentissa tarkoitettuun toimeen 
eikä se tietosisältönsä vuoksi vaaranna rekisteröidyn 
yksityisyyden suojaa;

2) henkilörekisteri sisältää tiedot vain rekisteröidyn 
nimestä, arvosta tai ammatista, iästä, sukupuolesta 
ja äidinkielestä, yhden häneen liitettävän tunniste-
tiedon sekä yhteystiedot yhteydenottoa varten; tai

3) henkilörekisteri sisältää tietoja, jotka koskevat 
rekisteröidyn tehtäviä ja asemaa elinkeinoelämässä 
tai julkisessa tehtävässä ja sitä käytetään hänen työ-
tehtäviinsä liittyvän informaation lähettämiseen.

Edellä 1 momentissa mainittua tarkoitusta varten 
saa henkilörekisteristä luovuttaa tai luovutuksessa 
otantaperusteena käyttää 1 momentin 2 kohdassa 
tarkoitettuja tietoja, jollei rekisteröity ole kieltänyt 
tiedon luovuttamista ja jos on ilmeistä, että rekiste-
röity tietää tietojen tällaisesta luovuttamisesta.

20 §

Henkilöluottotietojen käsittely

Luottotietotoiminnan harjoittaja saa tallettaa luot-
totietorekisteriin henkilön nimen ja yhteystietojen 
lisäksi tiedon sellaisesta maksun tai suorituksen 
laiminlyönnistä:

1) joka on todettu lainvoimaisella tuomiolla, yksipuo-
lisella tuomiolla, ulosottoviranomaisen toimituksella 
tai rekisteröidyn hyväksymän vekselin protestilla 
taikka jonka johdosta rekisteröity on ulosottome-
nettelyssä todettu varattomaksi;

2) joka on johtanut konkurssihakemuksen jättämi-
seen;

3) jonka rekisteröity on velkojalle antamallaan kirjal-
lisella ilmoituksella tunnustanut tapahtuneeksi; tai

4) jonka johdosta osamaksukaupassa myyjällä on 
osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) mukaan 
oikeus ottaa takaisin myyty esine tai luotonantajalla 
kuluttajansuojalain (38/1978) mukaan oikeus purkaa 
muu kulutusluottosopimus.

Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetun tiedon 
saa tallettaa vain, jos kulutusluottosopimuksessa on 
mainittu, missä tilanteissa maksun tai suorituksen 
laiminlyönti voi tulla rekisteröidyksi luottotietore-
kisteriin. Edellytyksenä on lisäksi, että velkoja on 
lähettänyt velalliselle vähintään 21 päivää ennen 
tietojen rekisteröintiä kirjallisen maksukehotuksen, 
jossa on muistutettu mahdollisuudesta rekisteröidä 
maksuhäiriö luottotietorekisteriin, ja että maksu on 
viivästynyt yli 60 päivää maksukehotuksessa maini-
tusta alkuperäisestä eräpäivästä.

Luottotietorekisteriin saa lisäksi tallettaa tiedon yksi-
tyishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) 
87 §:ssä tarkoitetussa velkajärjestelyrekisterissä 
olevista merkinnöistä ja henkilön julistamisesta hol-
hottavaksi tai [uskotun miehen] nimeämisestä hen-
kilölle hänen taloudellisten asioidensa hoitoa varten 
sekä rekisteröidyn pyynnöstä tiedon 1 momentissa 
tarkoitetun maksun suorittamisesta ja rekisteröidyn 
itsensä ilmoittamasta luottokiellosta.

Henkilöluottotiedon saa luovuttaa ainoastaan luot-
totietotoimintaa harjoittavalle rekisterinpitäjälle 
sekä sille, joka tarvitsee tietoa luoton myöntämistä 
tai luoton valvontaa varten taikka muuhun tähän 
verrattavaan tarkoitukseen.

21 §

Tietojen poistaminen luottotietorekisteristä

Edellä 20 §:n 1 momentin 1–4 kohdan mukaiset tie-
dot poistetaan luottotietorekisteristä seuraavasti:

1) 1 kohdan tiedot neljän vuoden kuluttua siitä, kun 
maksuhäiriö on todettu 1 kohdan mukaisesti;

2) 2 kohdan tiedot viiden vuoden kuluttua konkurs-
sihakemuksen jättämisestä;

3) 3 kohdan tiedot viimeistään kahden vuoden ku-
luttua maksuhäiriön tunnustamisesta; sekä

4) 4 kohdan tiedot viimeistään kahden vuoden ku-
luttua maksuhäiriön rekisteröimisestä.
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5 luku

Henkilötietojen siirto Euroopan unionin ulkopuo-
lelle

22 §

Yleiset edellytykset

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle ainoastaan, jos kyseisessä maassa taa-
taan tietosuojan riittävä taso.

Tietosuojan tason riittävyys on arvioitava ottaen 
huomioon tietojen luonne, suunnitellun käsittelyn 
tarkoitus ja kestoaika, alkuperämaa ja lopullinen 
kohde, asianomaisessa maassa voimassa olevat 
yleiset ja alakohtaiset oikeussäännöt sekä käytän-
nesäännöt ja noudatettavat turvatoimet.

22 a § (24.11.2000/986)

Komission päätökset

Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle siltä osin kuin Euroopan yhteisöjen 
komissio on yksilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuu-
desta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 95/46/EY, jäljempänä henkilötietodirek-
tiivi, 3 artiklan ja 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
todennut, että kyseisessä maassa taataan tietosuojan 
riittävä taso.

Henkilötietoja ei voida siirtää Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle siltä osin kuin komissio on henkilö-
tietodirektiivin 3 artiklan ja 25 artiklan 4 kohdan 
mukaisesti todennut, että kyseisessä maassa ei taata 
tietosuojan riittävää tasoa.

23 §

Poikkeusperusteet

Silloin kun siirto ei ole mahdollinen 22 tai 22 a §:n 
nojalla, voidaan henkilötietoja kuitenkin siirtää, jos: 
(24.11.2000/986)

1) rekisteröity on antanut yksiselitteisen suostu-
muksensa siirtoon;

2) siirto on tarpeen rekisteröidyn toimeksiannosta tai 
rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välisen sopimuksen 
täytäntöönpanemiseksi tai sopimusta edeltävien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyyn-
nöstä;

3) siirto on tarpeen rekisterinpitäjän ja sivullisen 
välisen rekisteröidyn edun mukaisen sopimuksen 
tekemiseksi tai täytäntöönpanemiseksi;

4) siirto on tarpeen rekisteröidyn elintärkeän edun 
suojaamiseksi;

5) siirto on tarpeen tai lain vaatima tärkeän yleisen 
edun turvaamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, 
esittämiseksi, puolustamiseksi tai ratkaisemiseksi;

6) siirto tehdään rekisteristä, josta yleinen tai erityisin 
perustein tapahtuva tiedonsaanti on nimenomaisesti 
säädetty; (24.11.2000/986)

7) rekisterinpitäjä antaa sopimuslausekkein tai muul-
la tavoin riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden 
ja oikeuksien suojasta, eikä komissio ole henkilö-
tietodirektiivin 3 artiklan ja 26 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti todennut takeita riittämättömiksi; tai 
(24.11.2000/986)

8) siirto tapahtuu henkilötietodirektiivin 26 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettuja komission hyväksymiä mal-
lisopimuslausekkeita käyttäen. (24.11.2000/986)

6 luku

Rekisteröidyn oikeudet

24 §

Informointi tietojen käsittelystä

Rekisterinpitäjän on henkilötietoja kerätessään 
huolehdittava siitä, että rekisteröity voi saada tiedon 
rekisterinpitäjästä ja tarvittaessa tämän edustajas-
ta, henkilötietojen käsittelyn tarkoituksesta sekä 
siitä, mihin tietoja säännönmukaisesti luovutetaan, 
samoin kuin ne tiedot, jotka ovat tarpeen rekis-
teröidyn oikeuksien käyttämiseksi asianomaisessa 
henkilötietojen käsittelyssä. Tiedot on annettava 
henkilötietoja kerättäessä ja talletettaessa tai, jos 
tiedot hankitaan muualta kuin rekisteröidyltä itsel-
tään ja tietoja on tarkoitus luovuttaa, viimeistään 
silloin kun tietoja ensi kerran luovutetaan.

Edellä 1 momentissa säädetystä tiedonantovelvolli-
suudesta voidaan poiketa:

1) jos rekisteröity on jo saanut nämä tiedot;

2) jos se on välttämätöntä valtion turvallisuuden, 
puolustuksen tai yleisen järjestyksen ja turvallisuu-
den vuoksi, rikosten ehkäisemiseksi tai selvittämiseksi 
taikka verotukseen tai julkiseen talouteen liittyvän 
valvontatehtävän vuoksi; tai

3) kerättäessä tietoja muualta kuin rekisteröidyltä 
itseltään, jos tietojen antaminen rekisteröidylle on 
mahdotonta tai vaatii kohtuutonta vaivaa taikka 
aiheuttaa rekisteröidylle tai tietojenkäsittelyn tar-
koitukselle olennaista vahinkoa tai haittaa eikä 
talletettavia tietoja käytetä rekisteröityä koskevaan 
päätöksentekoon taikka jos tietojen keräämisestä, 
tallettamisesta tai luovuttamisesta on nimenomai-
sesti säädetty.

25 §

Informointi tietojen käsittelystä tietyissä tapauk-
sissa

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava rekisteröidylle 
luottotietorekisterissä olevat rekisteröityä koskevat 
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sekä 24 §:ssä tarkoitetut rekisterinpitäjää ja tietojen-
käsittelyä koskevat tiedot, kun rekisteröityä koskeva 
ensimmäinen 20 §:n mukainen merkintä on tehty 
luottotietorekisteriin.

Sen, joka on hankkinut rekisteröidyn henkilöluot-
totietoja käytettäviksi rekisteröityä koskevaa pää-
töksentekoa varten, on ilmoitettava rekisteröidylle 
henkilöluottotietojen käytöstä päätöksenteossa sekä 
siitä, mistä rekisteristä luottotiedot ovat peräisin ja 
milloin ne on hankittu, jos luoton epääminen tai muu 
rekisteröidylle kielteinen päätös johtuu saaduista 
henkilöluottotiedoista.

Suoramainoksessa, etämyynnissä ja muussa suora-
markkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutki-
muksen kyselyssä ja muussa näihin rinnastettavassa 
osoitteellisessa lähetyksessä, jota varten henkilön 
nimi- ja yhteystiedot on hankittu henkilörekiste-
ristä, on ilmoitettava tiedonhankinnassa käytetyn 
henkilörekisterin nimi, rekisterinpitäjä ja tämän 
yhteystiedot. Puhelinmyynnissä vastaavat tiedot on 
annettava pyynnöstä.

26 §

Tarkastusoikeus

Jokaisella on salassapitosäännösten estämättä oikeus 
tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan 
saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilöre-
kisteriin on talletettu tai, ettei rekisterissä ole häntä 
koskevia tietoja. Rekisterinpitäjän on samalla ilmoi-
tettava rekisteröidylle rekisterin säännönmukaiset 
tietolähteet sekä, mihin rekisterin tietoja käytetään 
ja säännönmukaisesti luovutetaan. Silloin kun on 
kysymys 31 §:ssä tarkoitetusta automatisoidusta 
päätöksestä, rekisteröidyllä on oikeus saada tieto 
myös tietojen automaattiseen käsittelyyn liittyvistä 
toimintaperiaatteista.

Luottotietotoimintaa harjoittavan rekisterinpitäjän 
on rekisteröidyn pyynnöstä annettava tieto siitä, 
kenelle tai mihin tätä koskevia henkilöluottotietoja 
on kuuden viimeisen kuukauden aikana luovutettu 
sekä keneltä tai mistä rekisteröityä koskevat tiedot 
ovat peräisin.

Rekisterinpitäjä saa periä tietojen antamisesta kor-
vauksen vain, jos siitä, kun asianomainen edellisen 
kerran sai tarkastettavakseen rekisterin tiedot, on ku-
lunut vähemmän kuin yksi vuosi. Perittävän korvauk-
sen tulee olla kohtuullinen eikä se saa ylittää tiedon 
antamisesta aiheutuvia välittömiä kustannuksia.

27 §

Tarkastusoikeuden rajoitukset

Edellä 26 §:ssä tarkoitettua tarkastusoikeutta ei ole, 
jos:

1) tiedon antaminen saattaisi vahingoittaa valtion 
turvallisuutta, puolustusta tai yleistä järjestystä ja 
turvallisuutta taikka haitata rikosten ehkäisemistä 
tai selvittämistä;

2) tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa 
vaaraa rekisteröidyn terveydelle tai hoidolle taikka 
jonkun muun oikeuksille;

3) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään yksin-
omaan historiallista tai tieteellistä tutkimusta taikka 
tilastointia varten; tai

4) rekisterissä olevia henkilötietoja käytetään val-
vonta- ja tarkastustehtävissä ja tiedon antamatta 
jättäminen on välttämätöntä Suomen tai Euroopan 
unionin tärkeän taloudellisen tai rahoituksellisen 
edun turvaamiseksi.

Jos vain osa rekisteröityä koskevista tiedoista on 
sellaisia, että ne 1 momentin mukaan jäävät tarkas-
tusoikeuden ulkopuolelle, rekisteröidyllä on oikeus 
saada tietää muut hänestä talletetut tiedot.

28 §

Tarkastusoikeuden toteuttaminen

Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot 
26 §:ssä tarkoitetulla tavalla, on esitettävä tätä 
tarkoittava pyyntö rekisterinpitäjälle omakätisesti 
allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmen-
netussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterin-
pitäjän luona.

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä 
varattava rekisteröidylle tilaisuus tutustua 26 §:ssä 
tarkoitettuihin tietoihin tai annettava tiedot pyy-
dettäessä kirjallisesti. Tiedot on annettava ymmär-
rettävässä muodossa. Jos rekisterinpitäjä kieltäytyy 
antamasta tietoja, hänen on annettava tästä kir-
jallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös 
ne syyt, joiden vuoksi tarkastusoikeus on evätty. 
Tarkastusoikeuden epäämisen veroisena pidetään 
sitä, että rekisterinpitäjä ei ole kolmen kuukauden 
kuluessa pyynnön esittämisestä antanut kirjallista 
vastausta rekisteröidylle. Rekisteröity voi saattaa 
asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi.

Sen, joka haluaa tietää, mitä häntä koskevia tie-
toja on talletettu terveydenhuollon viranomaisen 
tai laitoksen, lääkärin tai hammaslääkärin taikka 
muun terveydenhuollon ammattihenkilön pitämään, 
terveydentilaa tai sairautta koskevia henkilötietoja 
sisältävään rekisteriin, tulee tehdä pyyntö tarkas-
tusoikeutensa käyttämisestä lääkärille tai muulle 
terveydenhuollon ammattihenkilölle, joka huolehtii 
tietojen hankkimisesta rekisteröidyn suostumuksella 
ja antaa tälle tiedon rekisterissä olevista merkinnöis-
tä. Menettelystä tarkastusoikeuden toteuttamisessa 
tai sen epäämisessä on voimassa, mitä 2 momentissa 
säädetään.

29 §

Tiedon korjaaminen

Rekisterinpitäjän on ilman aiheetonta viivytystä 
oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta 
oikaistava, poistettava tai täydennettävä rekisterissä 
oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, 
tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötie-
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to. Rekisterinpitäjän on myös estettävä tällaisen tie-
don leviäminen, jos tieto voi vaarantaa rekisteröidyn 
yksityisyyden suojaa tai hänen oikeuksiaan.

Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimus-
ta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta 
kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava myös 
ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. 
Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun 
käsiteltäväksi.

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava tiedon korjaami-
sesta sille, jolle rekisterinpitäjä on luovuttanut tai 
jolta rekisterinpitäjä on saanut virheellisen henkilö-
tiedon. Ilmoitusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
ilmoittaminen on mahdotonta tai vaatii kohtuutonta 
vaivaa.

30 §

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää 
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suora-
mainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia 
sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin 
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten.

31 §

Automatisoitu päätös

Sellaisen rekisteröidyn tiettyjen ominaisuuksien 
arviointiin tarkoitetun päätöksen tekeminen, joka 
tapahtuu ainoastaan automatisoidun tietojenkä-
sittelyn perusteella ja josta aiheutuu rekisteröidylle 
oikeudellisia vaikutuksia tai joka muuten vaikuttaa 
häneen merkittävällä tavalla, on sallittu vain, jos:

1) siitä on laissa säädetty; tai

2) päätös tehdään sopimuksen tekemisen tai täy-
täntöönpanon yhteydessä edellytyksellä, että rekis-
teröidyn oikeuksien suojaaminen varmistetaan tai 
että päätöksellä täytetään rekisteröidyn sopimuksen 
tekemistä tai täytäntöönpanoa koskeva pyyntö.

7 luku

Tietoturvallisuus ja tietojen säilytys

32 §

Tietojen suojaaminen

Rekisterinpitäjän on toteutettava tarpeelliset tek-
niset ja organisatoriset toimenpiteet henkilötieto-
jen suojaamiseksi asiattomalta pääsyltä tietoihin 
ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen 
hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, 
siirtämiseltä taikka muulta laittomalta käsittelyltä. 
Toimenpiteiden toteuttamisessa on otettava huomi-
oon käytettävissä olevat tekniset mahdollisuudet, 
toimenpiteiden aiheuttamat kustannukset, käsitel-
tävien tietojen laatu, määrä ja ikä sekä käsittelyn 
merkitys yksityisyyden suojan kannalta.

Sen, joka itsenäisenä elinkeinonharjoittajana toimii 
rekisterinpitäjän lukuun, on ennen tietojen käsit-
telyyn ryhtymistä aat:nnettava rekisterinpitäjälle 
asianmukaiset sitoumukset ja muutoin riittävät 
takeet henkilötietojen suojaamisesta 1 momentissa 
tarkoitetulla tavalla.

33 §

Vaitiolovelvollisuus

Joka henkilötietojen käsittelyyn liittyviä toimenpiteitä 
suorittaessaan on saanut tietää jotakin toisen hen-
kilön ominaisuuksista, henkilökohtaisista oloista tai 
taloudellisesta asemasta, ei saa tämän lain vastaisesti 
sivulliselle ilmaista näin saamiaan tietoja.

34 §

Henkilörekisterin hävittäminen

Henkilörekisteri, joka ei ole enää rekisterinpitäjän 
toiminnan kannalta tarpeellinen, on hävitettävä, 
jollei siihen talletettuja tietoja ole erikseen säädetty 
tai määrätty säilytettäviksi tai jollei rekisteriä siirretä 
35 §:ssä tarkoitetulla tavalla arkistoon.

35 §

Henkilötietojen siirto arkistoon

Arkistolaitokseen tai siihen verrattavaan arkistoon 
siirrettyjen henkilörekistereiden käytöstä ja suojaa-
misesta sekä niissä olevien tietojen luovuttamisesta 
on voimassa, mitä erikseen säädetään. Arkistolai-
toksen tai siihen verrattavan arkiston on kuitenkin 
henkilötietoja yksityisistä henkilörekistereistä luovu-
tettaessa otettava huomioon, mitä tässä laissa sääde-
tään henkilötietojen käsittelystä ja luovuttamisesta, 
jollei se henkilörekisteriin talletettujen tietojen ikä 
ja laatu huomioon ottaen ole rekisteröityjen yksityi-
syyden suojan vuoksi ilmeisen tarpeetonta.

Henkilörekisteri, joka on tieteellisen tutkimuksen 
kannalta tai muusta syystä merkityksellinen, voidaan 
siirtää korkeakoulun taikka tutkimustyötä lakisäätei-
senä tehtävänä suorittavan laitoksen tai viranomai-
sen arkistoon, jos kansallisarkisto on antanut siihen 
luvan. Kansallisarkisto voi antaa yhteisölle, säätiölle 
ja laitokselle luvan siirtää arkistoonsa omassa toimin-
nassa syntyneitä henkilörekistereitä, jotka täyttävät 
edellä mainitut vaatimukset. Kansallisarkiston on 
päätöksessään määrättävä, miten rekistereiden 
suojaus on järjestettävä sekä miten henkilötietojen 
käyttöä on valvottava.

Kansallisarkiston on ennen 2 momentissa tarkoitetun 
luvan antamista varattava tietosuojavaltuutetulle 
tilaisuus lausunnon antamiseen.
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8 luku

Ilmoitus tietosuojavaltuutetulle

36 §

Ilmoitusvelvollisuus

Rekisterinpitäjän on ilmoitettava henkilötietojen 
automaattisesta käsittelystä tietosuojavaltuutetulle 
lähettämällä tälle rekisteriseloste.

Lisäksi rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietosuoja-
valtuutetulle:

1) henkilötietojen siirrosta Euroopan unionin jä-
senvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen 
ulkopuolelle, jos tietoja siirretään 22 §:n nojalla tai 
23 §:n 6 tai 7 kohdassa tarkoitetuilla perusteilla eikä 
siirrosta ole laissa säädetty; sekä

2) 31 §:ssä tarkoitetun automatisoidun päätöksen-
tekojärjestelmän käyttöönotosta.

Joka harjoittaa luottotietotoimintaa taikka elinkei-
nona harjoittaa perimistoimintaa tai markkina- tai 
mielipidetutkimusta taikka hoitaa toisen lukuun 
henkilöstön valintaan ja soveltuvuuden arviointiin 
liittyviä tehtäviä tai tietojenkäsittelytehtäviä ja tässä 
toiminnassa käyttää tai käsittelee henkilörekistereitä 
ja niissä olevia tietoja, on velvollinen tekemään ilmoi-
tuksen toiminnastaan tietosuojavaltuutetulle.

Edellä 1 momentissa tarkoitettua ilmoitusvelvolli-
suutta ei ole, jos henkilötietojen käsittely perustuu 
8 §:n 1 momentin 1–3 kohtaan, 4 kohtaan, jos käsit-
telystä säädetään laissa, 5 kohdassa tarkoitettuun 
asiakas- tai palvelussuhteeseen tai jäsenyyteen tai 6 
tai 9 kohtaan taikka 12 §:n 1–4 kohtaan, 5 kohtaan, 
jos käsittelystä säädetään laissa, tai 7–10, 12 tai 13 
kohtaan taikka 13–18 tai 20 §:ään. Ilmoitusvelvolli-
suudesta voidaan lisäksi poiketa, sen mukaan kuin 
asetuksella säädetään, jos on ilmeistä, ettei henkilö-
tietojen käsittely loukkaa rekisteröidyn yksityisyyden 
suojaa taikka hänen oikeuksiaan tai vapauksiaan.

37 §

Ilmoituksen tekeminen

Edellä 36 §:n 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta tulee käydä ilmi rekisteriselosteeseen 
sisältyvien tietojen lisäksi, mitä tietotyyppejä siirre-
tään ja miten siirto tapahtuu.

Edellä 36 §:n 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetusta 
ilmoituksesta tulee käydä ilmi rekisteriselosteeseen 
sisältyvien tietojen lisäksi järjestelmässä käytetty 
logiikka.

Edellä 36 §:n 3 momentissa tarkoitetusta ilmoituk-
sesta tulee käydä ilmi elinkeinonharjoittajan nimi, 
toimiala, kotipaikka ja yhteystiedot, toiminnassa 
käytettävät henkilörekisterit ja niiden sisältämät 
tietotyypit, tietojen mahdollinen luovuttaminen re-
kisteristä ja talletettujen tietojen säilytysaika, miten 
henkilörekistereiden suojaus on järjestetty ja miten 
niiden käyttöä valvotaan.

Ilmoitus on tehtävä riittävän ajoissa, kuitenkin viimeis-
tään 30 päivää ennen henkilörekisteriin talletettaviksi 
aiottujen henkilötietojen keräämistä ja tallettamista 
tai muuhun ilmoitusvelvollisuuden aiheuttavaan toi-
menpiteeseen ryhtymistä.

9 luku

Henkilötietojen käsittelyn ohjaus ja valvonta

38 §

Tietosuojaviranomaiset

Tietosuojavaltuutettu antaa henkilötietojen käsit-
telyä koskevaa ohjausta ja neuvontaa sekä valvoo 
henkilötietojen käsittelyä tämän lain tavoitteiden 
toteuttamiseksi ja käyttää päätösvaltaa siten kuin 
tässä laissa säädetään.

Tietosuojalautakunta käsittelee henkilötietojen 
käsittelyyn liittyviä lain soveltamisalan kannalta 
periaatteellisesti tärkeitä kysymyksiä ja käyttää pää-
tösvaltaa tietosuoja-asioissa siten kuin tässä laissa 
säädetään.

Tietosuojaviranomaiset voivat käyttää tässä luvussa 
tarkoitettuja toimivaltuuksia silloinkin, kun henkilö-
tietojen käsittelyyn ei 4 §:n mukaisesti sovelleta tätä 
lakia. Tietosuojaviranomaiset toimivat yhteistyössä 
muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden tieto-
suojaviranomaisten kanssa ja antavat tarvittaessa 
virka-apua.

39 §

Tietosuojaviranomaisten tiedonsaanti- ja tarkas-
tusoikeus

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus salassapitosään-
nösten estämättä saada tiedot käsiteltävistä hen-
kilötiedoista sekä kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen 
henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuden valvon-
nassa. Tietosuojalautakunnalla on vastaava oikeus 
sen käsiteltävissä asioissa.

Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tarkastaa henkilö-
rekistereitä ja käyttää tarkastuksessa asiantuntijoita. 
Tarkastuksen toimittamista varten tietosuojavaltuu-
tetulla ja asiantuntijalla on oikeus päästä sellaisiin re-
kisterinpitäjän ja hänen toimeksiannostaan toimivan 
hallussa oleviin huoneistoihin, joissa henkilötietoja 
käsitellään tai henkilörekistereitä pidetään, sekä 
saada käytettäväkseen tarkastuksen toimittamisessa 
tarvittavat tiedot ja laitteet. Kotirauhan piiriin kuu-
luvassa tilassa tarkastuksen saa toimittaa vain, jos 
esillä olevassa tapauksessa on olemassa yksilöity syy 
epäillä henkilötietojen käsittelyä koskevia säännök-
siä rikotun tai rikottavan. Tarkastus on toimitettava 
niin, että siitä ei aiheudu rekisterinpitäjälle tarpeet-
tomasti haittaa ja kustannuksia.

Edellä 2 §:n 5 momentissa tarkoitetun käsittelyn 
osalta tietosuojavaltuutettu valvoo 32 §:ssä säädetyn 
tietojen suojaamisvelvollisuuden noudattamista. 
Tietosuojavaltuutetulla on oikeus tässä tarkoituk-
sessa saada tarpeellisia tietoja rekistereiden suojaa-
misesta.
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40 §

Tietosuojavaltuutetun toimenpiteet

Tietosuojavaltuutetun on edistettävä hyvää tieto-
jenkäsittelytapaa sekä ohjein ja neuvoin pyrittävä 
siihen, että lainvastaista menettelyä ei jatketa tai 
uusita. Tarvittaessa tietosuojavaltuutetun on saatet-
tava asia tietosuojalautakunnan päätettäväksi taikka 
ilmoitettava se syytteeseen panoa varten.

Tietosuojavaltuutetun on ratkaistava asia, jonka 
rekisteröity on saattanut 28 ja 29 §:n nojalla hänen 
käsiteltäväkseen. Tietosuojavaltuutettu voi antaa re-
kisterinpitäjälle määräyksen rekisteröidyn tarkastus-
oikeuden toteuttamisesta tai tiedon korjaamisesta.

Tietosuojavaltuutettu voi antaa tarkempia ohjeita 
siitä, miten henkilötiedot on suojattava henkilötie-
tojen laittomalta käsittelyltä.

41 §

Tietosuojavaltuutetun kuuleminen

Asianomaisen viranomaisen on varattava tietosuoja-
valtuutetulle tilaisuus tulla kuulluksi valmisteltaessa 
lainsäädännöllisiä tai hallinnollisia uudistuksia, jotka 
koskevat henkilöiden oikeuksien ja vapauksien suo-
jaamista henkilötietojen käsittelyssä.

Virallisen syyttäjän on ennen tämän lain vastaista 
menettelyä koskevan syytteen nostamista kuultava 
tietosuojavaltuutettua. Tuomioistuimen on tällaista 
asiaa käsitellessään varattava tietosuojavaltuutetulle 
tilaisuus tulla kuulluksi.

42 §

Toimialakohtaiset käytännesäännöt

Rekisterinpitäjät tai näitä edustavat yhteisöt voivat laatia 
toimialakohtaisia käytännesääntöjä tämän lain sovel-
tamiseksi ja hyvän tietojenkäsittelytavan edistämiseksi 
sekä toimittaa laatimansa ehdotukset tietosuojavaltuu-
tetulle. Tietosuojavaltuutettu voi tarkastaa, että käytän-
nesäännöt ovat tämän lain ja muiden henkilötietojen 
käsittelyyn vaikuttavien säännösten mukaisia.

43 §

Tietosuojalautakunnan lupatoimivalta

Tietosuojalautakunta voi antaa 8 §:n 1 momentin 9 
kohdassa tarkoitetun luvan henkilötietojen käsitte-
lyyn, jos käsittely on tarpeen rekisteröidyn elintär-
keän edun suojaamiseksi muussa kuin yksittäistapa-
uksessa taikka yleistä etua koskevan tehtävän suorit-
tamiseksi tai sellaisen julkisen vallan käyttämiseksi, 
joka kuuluu rekisterinpitäjälle tai sivulliselle, jolle 
tiedot luovutetaan. Lupa voidaan myöntää myös 
rekisterinpitäjän tai tiedot saavan sivullisen oikeute-
tun edun toteuttamiseksi edellyttäen, ettei tietojen 
tällainen käsittely vaaranna henkilön yksityisyyden 
suojaa ja oikeuksia.

Tietosuojalautakunta voi antaa 12 §:n 13 kohdassa 
tarkoitetun luvan arkaluonteisten henkilötietojen 
käsittelyyn tärkeää yleistä etua koskevasta syystä.

Lupa voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi ja sii-
hen on liitettävä rekisteröidyn yksityisyyden suojaa-
miseksi tarpeelliset määräykset. Määräyksiä voidaan 
tietosuojavaltuutetun tai luvan saajan hakemuksesta 
muuttaa tai täydentää, jos se muuttuneiden olosuh-
teiden vuoksi on tarpeen.

44 §

Tietosuojalautakunnan määräykset

Tietosuojalautakunta voi tietosuojavaltuutetun 
hakemuksesta:

1) kieltää tämän lain tai sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten vastaisen henkilötietojen 
käsittelyn;

2) velvoittaa muissa kuin 40 §:n 2 momentissa 
tarkoitetuissa asioissa asianomaisen määräajassa 
oikaisemaan sen, mitä on oikeudettomasti tehty tai 
laiminlyöty;

3) määrätä rekisteritoiminnan lopetettavaksi, jos 
lainvastaiset toimet tai laiminlyönnit huomattavasti 
vaarantavat rekisteröidyn yksityisyyden suojaa tai 
hänen etujaan tai oikeuksiaan, jollei rekisteristä ole 
laissa säädetty; sekä

4) peruuttaa 43 §:ssä tarkoitetun luvan, kun edelly-
tyksiä luvan myöntämiselle ei enää ole tai kun rekiste-
rinpitäjä toimii luvan tai siihen liitettyjen määräysten 
vastaisesti.

45 §

Muutoksenhaku

Tietosuojavaltuutetun 40 §:n 2 momentin ja tieto-
suojalautakunnan 43 ja 44 §:n nojalla tekemään pää-
tökseen haetaan muutosta valittamalla noudattaen, 
mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
Tietosuojavaltuutettu voi hakea muutosta tietosuoja-
lautakunnan 43 §:n nojalla tekemään päätökseen.

Tietosuojalautakunnan päätöksessä voidaan mää-
rätä, että päätöstä on noudatettava muutoksen-
hausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin 
määrää.

46 §

Uhkasakko

Tietosuojavaltuutettu voi asettaa 39 §:n 1 ja 3 mo-
mentin mukaisen tietojenantovelvollisuuden ja 40 
§:n 2 momentin nojalla tekemänsä päätöksen ja 
tietosuojalautakunta 39 §:n 1 momentin mukaisen 
tietojenantovelvollisuuden ja 44 §:n nojalla teke-
mänsä päätöksen tehosteeksi uhkasakon siten kuin 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.
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10 luku

Erinäiset säännökset

47 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Rekisterinpitäjä on velvollinen korvaamaan sen ta-
loudellisen ja muun vahingon, joka on aiheutunut 
rekisteröidylle tai muulle henkilölle tämän lain vas-
taisesta henkilötietojen käsittelystä.

Vahingonkorvauksesta on muutoin voimassa, mitä 
vahingonkorvauslain (412/1974) 2 luvun 2 ja 3 §:ssä, 
3 luvun 4 ja 6 §:ssä sekä 4, 6 ja 7 luvussa säädetään.

48 §

Rangaistussäännökset

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta säädetään ri-
koslain (39/1889) 38 luvun 9 §:ssä ja henkilörekisteriin 
kohdistuvasta tietomurrosta rikoslain 38 luvun 8 §:
ssä. Rangaistus 33 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuu-
den rikkomisesta tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 
2 §:n mukaan, jollei teko ole rangaistava rikoslain 40 
luvun 5 §:n mukaan tai siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta.

Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta 
tämän lain vastaisesti

1) laiminlyö noudattaa, mitä henkilötietojen käsit-
telyn tarkoitusten määrittelystä, rekisteriselosteen 
laatimisesta, tietojen käsittelystä, informoimisesta, 
henkilörekisterissä olevan tiedon korjaamisesta, 
rekisteröidyn kielto-oikeudesta tai ilmoituksen te-
kemisestä tietosuojavaltuutetulle säädetään,

2) antaa tietosuojaviranomaiselle henkilötietojen 
käsittelyä koskevassa asiassa väärän tai harhaanjoh-
tavan tiedon,

3) rikkoo henkilötietojen suojaamisesta ja henkilö-
rekisterin hävittämisestä annettuja säännöksiä ja 
määräyksiä taikka

4) rikkoo tietosuojalautakunnan 43 §:n 3 momentin 
nojalla antamaa lainvoimaista määräystä 

ja siten vaarantaa rekisteröidyn yksityisyyden suojaa 
tai hänen oikeuksiaan, on tuomittava, jollei teosta 
ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, 
henkilörekisteririkkomuksesta sakkoon.

49 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanos-
ta annetaan asetuksella.

11 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

50 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 
1999.

Tällä lailla kumotaan 30 päivänä huhtikuuta 1987 
annettu henkilörekisterilaki (471/1987) siihen myö-
hemmin tehtyine muutoksineen. Kumotun lain mas- 
saluovutuksen ja arkaluonteisen otannan määri-
telmiä koskevia säännöksiä sovelletaan kuitenkin 
edelleen, siltä osin kuin muussa lainsäädännössä 
viitataan niihin, 24 päivään lokakuuta 2001.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

51 §

Siirtymäsäännökset

Henkilötietojen käsittely, johon on ryhdytty ennen 
tämän lain voimaantuloa, on saatettava tämän lain 
vaatimuksia vastaavaksi viimeistään 24 päivänä lo-
kakuuta 2001.

Jos muussa lainsäädännössä viitataan tällä lailla ku-
mottuun henkilörekisterilakiin tai sen säännöksiin, 
viittauksen on katsottava tarkoittavan tätä lakia tai 
sen vastaavia säännöksiä. 

HE 96/1998, HaVM 26/1998, EV 278/1998

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.11.2000/986:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 
2000.

HE 137/2000, HaVM 16/2000, EV 144/2000, Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY 
(31995L0046); EYVL N:o L 281, 23.11.1995, s. 31
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Laki sähköisestä asioinnista viranomais-
toiminnassa 24.1.2003/13

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on lisätä asioinnin suju-
vuutta ja joutuisuutta samoin kuin tietoturvallisuutta 
hallinnossa, tuomioistuimissa ja muissa lainkäyt-
töelimissä sekä ulosotossa edistämällä sähköisten 
tiedonsiirtomenetelmien käyttöä.

Laissa säädetään viranomaisten ja näiden asiakkai-
den oikeuksista, velvollisuuksista ja vastuista sähköi-
sessä asioinnissa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan hallintoasian, tuomioistuinasi-
an, syyteasian ja ulosottoasian sähköiseen vireillepa-
noon, käsittelyyn ja päätöksen tiedoksiantoon, jollei 
muualla laissa toisin säädetä. Lakia sovelletaan sovel-
tuvin osin myös muussa viranomaistoiminnassa.

Tuomioistuinasioilla tarkoitetaan yleisissä tuomiois-
tuimissa, hallintotuomioistuimissa ja erityistuomio-
istuimissa käsiteltäviä asioita. Tuomioistuinasioilla 
tarkoitetaan lisäksi hallintoasioiden muutoksenha-
kua myös hallintoviranomaisessa tai muussa lainkäyt-
töelimessä. Lakia sovelletaan sähköiseen asiointiin 
lisäksi silloin, kun hallintoasian käsittely on muun 
kuin julkisyhteisön tehtävänä tai kun oikeudenkäyn-
tiasiakirja saadaan toimittaa tuomioistuimen asiakir-
jan vastaanottamaan määräämälle henkilölle.

Lakia ei sovelleta esitutkintaan eikä poliisitutkin-
taan.

Sähköisestä asioinnista Suomen evankelis-luterilai-
sessa kirkossa säädetään erikseen.

3 §

Muu lainsäädäntö

Viranomaisasiointiin sovelletaan muutoin, mitä 
asian vireillepanosta, päätöksen tiedoksiannosta, 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta, henkilötie-
tojen käsittelystä, asiakirjojen arkistoinnista, asian 
käsittelyssä käytettävästä kielestä ja asian käsittelystä 
säädetään.

Sähköisten allekirjoitusten käytöstä ja niihin liit-
tyvistä varmennepalveluista säädetään sähköisistä 
allekirjoituksista annetussa laissa (14/2003).

4 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) sähköisellä tiedonsiirtomenetelmällä telekopiota 
ja telepalvelua, kuten sähköistä lomaketta, sähköpos-
tia tai käyttöoikeutta sähköiseen tietojärjestelmään, 
sekä muuta sähköiseen tekniikkaan perustuvaa me-
netelmää, jossa tieto välittyy langatonta siirtotietä 
tai kaapelia pitkin; ei kuitenkaan puhelua;

2) sähköisellä viestillä sähköisellä tiedonsiirtomene-
telmällä lähetettyä tarvittaessa kirjalliseen muotoon 
tallennettavissa olevaa informaatiota; ja

3) sähköisellä asiakirjalla sähköistä viestiä, joka liit-
tyy asian vireillepanoon, käsittelyyn tai päätöksen 
tiedoksiantoon.

2 luku

Viranomaisen velvollisuudet

5 §

Sähköisten asiointipalvelujen järjestäminen

Viranomaisen, jolla on tarvittavat tekniset, taloudel-
liset ja muut valmiudet, on niiden rajoissa tarjottava 
kaikille mahdollisuus lähettää ilmoittamaansa säh-
köiseen osoitteeseen tai määriteltyyn laitteeseen 
viesti asian vireille saattamiseksi tai käsittelemiseksi. 
Tällöin on lisäksi kaikille tarjottava mahdollisuus lä-
hettää sähköisesti viranomaiselle sille toimitettavaksi 
säädettyjä tai määrättyjä ilmoituksia, sen pyytämiä 
selvityksiä tai muita vastaavia asiakirjoja taikka muita 
viestejä.

Viranomainen voi tarjota 1 momentissa tarkoitetut 
palvelut myös tehtävä- tai toimipaikkakohtaisesti.

Viranomaisen on pyrittävä käyttämään asiakkaan 
kannalta teknisesti mahdollisimman yhteensopivia 
ja helppokäyttöisiä laitteistoja ja ohjelmistoja. Vi-
ranomaisen on lisäksi varmistettava riittävä tietotur-
vallisuus asioinnissa ja viranomaisten keskinäisessä 
tietojenvaihdossa.

6 §

Viranomaisen saavutettavuuden turvaaminen

Viranomaisen tulee huolehtia siitä, että sen sähköiset 
tiedonsiirtomenetelmät ovat toimintakunnossa ja 
mahdollisuuksien mukaan käytettävissä muulloinkin 
kuin viraston aukioloaikana.

7 §

Viranomaisen yhteystiedoista ilmoittaminen

Viranomaisen tulee sopivalla tavalla ilmoittaa sähköi-
sessä asioinnissa käytettävät yhteystietonsa.

Jos oikaisuvaatimus tai valitus voidaan tehdä viran-
omaiselle myös sähköisesti, tällainen yhteystieto on 



45

Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa 

ilmoitettava oikaisuvaatimus- tai valitusosoituksessa. 
Oikaisuvaatimuksen ja valituksen tekemisessä nouda-
tetaan muutoin, mitä niistä erikseen säädetään.

3 luku

Sähköisen viestin lähettäminen

8 §

Vastuu sähköisen viestin perillemenosta

Sähköinen viesti toimitetaan viranomaiselle lähettä-
jän omalla vastuulla.

9 §

Kirjallisen muodon ja allekirjoitusvaatimuksen 
täyttyminen

Vireillepanossa ja asian muussa käsittelyssä vaati-
muksen kirjallisesta muodosta täyttää myös viran-
omaiselle toimitettu sähköinen asiakirja. Jos asian 
vireillepanossa tai muussa käsittelyssä edellytetään 
allekirjoitettua asiakirjaa, allekirjoitusvaatimuksen 
täyttää myös sähköisistä allekirjoituksista annetun 
lain 18 §:ssä tarkoitettu sähköinen allekirjoitus.

Viranomaiselle saapunutta sähköistä asiakirjaa ei 
tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa 
on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä 
tai eheyttä ole syytä epäillä. Jos viranomaiselle toimi-
tetussa sähköisessä asiakirjassa on selvitys asiamiehen 
toimivallasta, asiamiehen ei tarvitse toimittaa valtakir-
jaa. Viranomainen voi kuitenkin määrätä valtakirjan 
toimitettavaksi, jos viranomaisella on aihetta epäillä 
asiamiehen toimivaltaa tai sen laajuutta.

10 §

Sähköisen viestin saapumisajankohta

Sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi viranomai-
selle silloin, kun se on viranomaisen käytettävissä 
vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä siten, 
että viestiä voidaan käsitellä.

Jos saapumisajankohdasta ei ole selvitystä sen johdos-
ta, että viranomaisen käyttämä sähköinen tiedonsiir-
tomenetelmä on ollut epäkunnossa tai poissa käytöstä 
taikka selvitystä ei muusta vastaavasta syystä voida 
esittää, sähköinen viesti katsotaan saapuneeksi sinä 
ajankohtana, jona se on lähetetty, jos lähettämisajan-
kohdasta voidaan esittää luotettava selvitys.

11 §

Viranomaisen pyytämän asiakirjan saapuminen 
määräajassa

Viranomaisen asian käsittelyssä pyytämän lausunnon, 
selityksen, vastineen tai muun vastaavan asiakirjan 
katsotaan saapuneen määräajassa, jos asiakirja saa-
puu viimeistään määräajan viimeisen päivän aikana 
tässä laissa tarkoitetulla tavalla. Tätä sovelletaan 
myös asiakirjaan, jonka antamiseen viranomainen 
on varannut tilaisuuden.

Määräajoista ja niiden noudattamisen vaikutuksista 
säädetään muutoin erikseen.

12 §

Sähköisen asiakirjan vastaanottamisesta ilmoitta-
minen

Viranomaisen on viipymättä ilmoitettava sähköisen 
asiakirjan vastaanottamisesta lähettäjälle. Ilmoitus 
voidaan toimittaa tietojärjestelmän välityksellä 
automaattisena kuittauksena tai muutoin. Vastaan-
ottamisesta ilmoittaminen ei vaikuta asian käsittelyn 
edellytyksiin, joista säädetään erikseen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta telekopio-
na tai vastaavalla tavalla saapuneeseen asiakirjaan.

13 §

Sähköisen asiakirjan kirjaaminen tai rekisteröimi-
nen

Saapuneet sähköiset asiakirjat on kirjattava tai niiden 
saapuminen on muulla luotettavalla tavalla rekiste-
röitävä.

Kirjaus- tai muista vastaavista merkinnöistä on käytävä 
ilmi asiakirjan saapumisajankohta sekä merkinnät 
asiakirjan eheyden ja alkuperäisyyden toteamisesta.

14 §

Sähköisen viestin tekninen muokkaaminen

Viranomainen voi teknisesti muokata sähköistä vies-
tiä, jos se on tarpeen viestin saattamiseksi luettavaan, 
tallennettavaan tai arkistoitavaan muotoon.

15 §

Sähköisen asiakirjan siirto

Viranomaiselle erehdyksessä toimitettu asian vireil-
lepanoa tai muuta käsittelyä koskeva sähköinen 
asiakirja on viipymättä siirrettävä sille viranomaiselle, 
jolle asiakirja on osoitettu. Siirrosta on ilmoitettava 
asiakirjan toimittaneelle.

Hallintoasiassa ja hallintolainkäyttöasiassa sovelle-
taan lisäksi, mitä asian siirtämisestä toimivaltaiselle 
viranomaiselle erikseen säädetään.

Siirretyssä asiassa määräaikaa katsotaan noudate-
tun, jos toimivaltainen viranomainen saa asiakirjan 
määräajan kuluessa.

4 luku

Päätösasiakirjan sähköinen allekirjoittaminen ja 
sähköinen tiedoksianto

16 §

Päätösasiakirjan sähköinen allekirjoittaminen

Päätösasiakirja voidaan allekirjoittaa sähköisesti. 
Viranomaisen sähköisen allekirjoituksen on täytet-
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tävä sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 18 §:
ssä säädetyt edellytykset.

17 §

Päätösasiakirjan jäljennös

Asianosaisella on päätösasiakirjassa olevan viran-
omaisen sähköisen allekirjoituksen voimassaoloajan 
päätyttyä oikeus pyynnöstä saada maksutta päätös-
asiakirjan jäljennös.

18 §

Todisteellinen sähköinen tiedoksianto

Päätös, jonka tiedoksiannosta alkaa kulua muutok-
senhakuaika tai joka tullakseen voimaan on annet-
tava asianosaiselle tiedoksi, voidaan asianosaisen 
suostumuksella antaa tiedoksi myös sähköisenä 
viestinä, ei kuitenkaan telekopiona tai vastaavalla 
tavalla. Sama koskee muuta päätöstä tai asiakirjaa, 
jonka todisteellisesta tiedoksiannosta säädetään 
erikseen. Viranomaisen on tällöin ilmoitettava, että 
päätös on asianosaisen tai tämän edustajan nou-
dettavissa viranomaisen osoittamalta palvelimelta, 
tietokannasta tai muusta tiedostosta.

Asianosaisen tai tämän edustajan on tunnistau-
duttava päätöstä noutaessaan. Tunnistautumisessa 
on käytettävä sellaista varmennetta, joka täyttää 
sähköisistä allekirjoituksista annetussa laissa laa-
tuvarmenteelle asetetut vaatimukset, tai muuta 
tunnistautumistekniikkaa, joka on tietoturvallinen 
ja todisteellinen.

Päätös katsotaan annetuksi tiedoksi, kun asiakirja 
on noudettu viranomaisen 1 momentin mukaisesti 
osoittamalta yhteydeltä. Jos päätöstä ei ole noudettu 
seitsemän päivän kuluessa viranomaisen ilmoitukses-
ta, tiedoksiannossa noudatetaan, mitä siitä muualla 
laissa säädetään.

19 §

Muu sähköinen tiedoksianto

Muu asiakirja voidaan antaa tiedoksi asianomaiselle 
sähköisenä viestinä hänen ilmoittamallaan tavalla. 
Jos kuitenkin asianomaisen yksityisyyden suojaami-
nen, muu erityinen suojan tai suojelun tarve taikka 
oikeuksien turvaaminen sitä edellyttää, asiakirjan 
tiedoksiantoon on sovellettava, mitä edellä 18 §:ssä 
tai tiedoksiannosta muutoin säädetään.

5 luku

Erinäiset säännökset

20 §

Koneellinen allekirjoitus

Haastehakemus, haaste ja sähköisenä viestinä lähe-
tettävä oikeudenkäyntiasiakirja voidaan allekirjoit-
taa koneellisesti.

Hallintoviranomaisen toiminnassa syntyneiden asia-
kirjojen samoin kuin ulosoton asiakirjojen koneelli-
sesta allekirjoittamisesta säädetään erikseen.

21 §

Arkistointi

Sähköinen asiakirja on arkistoitava siten, että sen 
alkuperäisyys ja säilyminen sisällöltään muuttumat-
tomana voidaan myöhemmin osoittaa.

22 §

Tarkemmat määräykset ja ohjeet

Arkistolaitos antaa tarkempia määräyksiä ja ohjeita 
sähköisen asioinnin kirjaamisesta tai muusta rekis-
teröinnistä sekä arkistoinnista.

Valtiovarainministeriö antaa ohjeita ja suosituksia 
sähköisen asioinnin yhteentoimivuuden ja tietotur-
vallisuuden varmistamisesta sekä sähköisten asioin-
tipalvelujen järjestämisestä.

23 §

Tarkemmat säännökset

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan valtioneuvoston asetuksella.

6 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

24 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 
2003.

Tällä lailla kumotaan sähköisestä asioinnista hal-
linnossa 30 päivänä joulukuuta 1999 annettu laki 
(1318/1999) ja sähköisestä viestinnästä oikeuden-
käyntiasioissa 28 päivänä kesäkuuta 1993 annettu 
laki (594/1993) siihen myöhemmin tehtyine muu-
toksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

25 §

Siirtymäsäännökset

Oikeusministeriön myöntämät luvat sen ylläpitämän 
sanomanvälitysjärjestelmän käyttöön jäävät voimaan 
tämän lain voimaan tullessa. Oikeusministeriössä 
tämän lain voimaan tullessa vireillä olleet lupaha-
kemukset ratkaistaan noudattaen ennen tämän lain 
voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä. Tämän 
lain tultua voimaan sanomanvälitysjärjestelmään 
voi toimittaa tietoja sellainen hakija, joka täyttää 
järjestelmän edellyttämät tekniset vaatimukset.
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Valtioneuvostossa tämän lain voimaan tullessa vi-
reillä olevat varmentajan tai varmenteen lisäämistä 
valtiovarainministeriön ylläpitämään luetteloon 
koskevat ilmoittautumiset raukeavat.

Sähköisestä asioinnista hallinnossa annetun lain no-
jalla annetut ohjeet jäävät voimaan, kunnes asiasta 
annetaan uudet ohjeet tai määräykset.

Muussa lainsäädännössä olevalla viittauksella sähköi-
sestä viestinnästä oikeudenkäyntiasioissa annettuun 
lakiin tai sähköisestä asioinnista hallinnossa annet-
tuun lakiin tarkoitetaan lain voimaantulon jälkeen 
viittausta tähän lakiin.

HE 17/2002, HaVM 14/2002, EV 220/2002, Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 1999/93/EY 
(31999L0093); EYVL N:o L 13, 19.1.2000, s. 12
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Sähköisen viestinnän tietosuojalaki 
16.6.2004/516

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku 

Yleiset säännökset

1 § 

Lain tarkoitus

Lain tarkoituksena on turvata sähköisen viestinnän 
luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan toteu-
tuminen sekä edistää sähköisen viestinnän tietotur-
vaa ja monipuolisten sähköisen viestinnän palvelujen 
tasapainoista kehittymistä.

2 § 

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) viestillä viestintäverkossa osapuolten välillä tai 
vapaasti valikoituville vastaanottajille välitettävää 
puhelua, sähköpostiviestiä, tekstiviestiä, puheviestiä 
ja muuta vastaavaa sanomaa;

2) viestintäverkolla toisiinsa liitetyistä johtimista ja 
laitteista muodostuvaa järjestelmää, joka on tar-
koitettu viestien siirtoon tai jakeluun johtimella, 
radioaalloilla, optisesti tai muulla sähkömagneet-
tisella tavalla;

3) yleisellä viestintäverkolla viestintäverkkoa, jota 
tarjotaan etukäteen rajaamattomalle käyttäjäpii-
rille;

4) teleyrityksellä viestintämarkkinalain (393/2003) 2 
§:n 17 kohdan mukaista verkkoyritystä tai 19 kohdan 
mukaista palveluyritystä;

5) verkkopalvelulla teleyrityksen toteuttamaa viestin-
täverkon tarjoamista käytettäväksi viestien siirtoon, 
jakeluun tai tarjolla pitoon etukäteen rajoittamat-
tomalle käyttäjäpiirille;

6) viestintäpalvelulla sellaista teleyrityksen toteut-
tamaa viestien siirtämistä, jakelemista tai tarjolla 
pitämistä viestintäverkossa, jota tarjotaan etukäteen 
rajoittamattomalle käyttäjäpiirille;

7) lisäarvopalvelulla palvelua, joka perustuu tunnis-
tamistietojen tai paikkatietojen käsittelyyn muuta 
tarkoitusta kuin verkkopalvelun tai viestintäpalvelun 
toteuttamista varten;

8) tunnistamistiedolla tilaajaan tai käyttäjään yh-
distettävissä olevaa tietoa, jota viestintäverkoissa 
käsitellään viestien siirtämiseksi, jakelemiseksi tai 
tarjolla pitämiseksi;

9) paikkatiedolla tietoa, joka ilmaisee liittymän tai 
päätelaitteen maantieteellisen sijainnin ja jota käy-

tetään muuhun tarkoitukseen kuin verkkopalvelun 
tai viestintäpalvelun toteuttamiseen;

10) tilaajalla oikeushenkilöä tai luonnollista henki-
löä, joka on tehnyt sopimuksen viestintäpalvelun tai 
lisäarvopalvelun toimittamisesta;

11) yhteisötilaajalla viestintäpalvelun tai lisäarvopal-
velun tilaajana olevaa yritystä tai yhteisöä, joka käsit-
telee viestintäverkossaan käyttäjien luottamuksellisia 
viestejä, tunnistamistietoja tai paikkatietoja;

12) käyttäjällä luonnollista henkilöä, joka käyttää 
viestintäpalvelua tai lisäarvopalvelua olematta vält-
tämättä tämän palvelun tilaaja;

13) tietoturvalla hallinnollisia ja teknisiä toimia, 
joilla varmistetaan se, että tiedot ovat vain niiden 
käyttöön oikeutettujen saatavilla, ettei tietoja voida 
muuttaa muiden kuin siihen oikeutettujen toimesta 
ja että tiedot ja tietojärjestelmät ovat niiden käyt-
töön oikeutettujen hyödynnettävissä; sekä

14) käsittelyllä keräämistä, tallentamista, järjestämis-
tä, käyttöä, siirtämistä, luovuttamista, säilyttämistä, 
muuttamista, yhdistämistä, suojaamista, poistamista, 
tuhoamista sekä muita vastaavia toimenpiteitä.

3 § 

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan yleisissä viestintäverkoissa 
tarjottaviin verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin, 
lisäarvopalveluihin ja palveluihin, joissa käsitellään 
palvelun käyttöä kuvaavia tietoja. Lisäksi lakia 
sovelletaan suoramarkkinointiin yleisissä viestintä-
verkoissa sekä tilaajaluettelopalveluihin ja numero-
tiedotuspalveluihin.

Tätä lakia ei sovelleta sisäisiin ja muihin rajoitetuille 
käyttäjäpiireille tarkoitettuihin viestintäverkkoihin, 
ellei näitä verkkoja ole liitetty 1 momentissa tarkoi-
tettuun yleiseen viestintäverkkoon.

Lain 4 ja 5 §:ää sovelletaan kuitenkin myös sisäisiin 
ja muihin rajoitetuille käyttäjäpiireille tarkoitettui-
hin viestintäverkkoihin, vaikka näitä verkkoja ei ole 
liitetty 1 momentissa tarkoitettuun yleiseen viestin-
täverkkoon.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä henki-
lötietolaissa (523/1999) säädetään, jollei tästä laista 
muuta johdu.

Työnantajan ja työntekijän välisessä suhteessa sovel-
letaan lisäksi, mitä säädetään yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetussa laissa (477/2001).

Tätä lakia ei sovelleta joukkoviestintäverkossa vä-
litettävään viestiin, jos viestiä ei voi yksittäisessä 
tapauksessa yhdistää sitä vastaanottavaan tilaajaan 
tai käyttäjään.

Tätä lakia ei sovelleta viranomaistoimintaan viestintä-
markkinalaissa tarkoitetussa viranomaisverkossa tai 
muussa yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen, 
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maanpuolustukseen, pelastustehtäviin, väestön-
suojeluun tai maaliikenteen, meriliikenteen, raide-
liikenteen taikka ilmaliikenteen turvallisuuteen 
liittyvien tarpeiden vuoksi rakennetussa viestintäver-
kossa.

Tätä lakia ei sovelleta, jos rahanpesun estämisestä 
ja selvittämisestä annetusta laista (68/1998) muuta 
johtuu.

2 luku 

Yksityisyyden ja luottamuksellisen viestin suoja

4 § 

Viestin, tunnistamistietojen ja paikkatietojen luot-
tamuksellisuus

Viesti, tunnistamistiedot ja paikkatiedot ovat luot-
tamuksellisia, jollei tässä tai muussa laissa toisin 
säädetä.

Viesti ei ole luottamuksellinen, jos se on saatettu 
yleisesti vastaanotettavaksi. Viestiin liittyvät tun-
nistamistiedot ovat kuitenkin luottamuksellisia. 
Verkkoviestin tunnistamistietojen luovuttamisesta 
säädetään sananvapauden käyttämisestä joukkovies-
tinnässä annetun lain (460/2003) 17 §:ssä.

Edellä 1 momentissa säädetty koskee myös verkko-
sivustojen selaamisesta kertyviä tunnistamistietoja.

5 § 

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tiedon 
luottamuksellisesta viestistä tai tunnistamistiedosta, 
jota ei ole hänelle tarkoitettu, ei saa ilman viestinnän 
osapuolen suostumusta ilmaista tai käyttää hyväksi 
viestin sisältöä, tunnistamistietoa tai tietoa viestin 
olemassaolosta, ellei laissa toisin säädetä.

Se, joka on ottanut vastaan tai muutoin saanut tie-
don paikkatiedosta, jota ei ole hänelle tarkoitettu, 
ei saa ilman paikannettavan suostumusta ilmaista tai 
käyttää hyväksi paikkatietoa tai tietoa sen olemas-
saolosta, ellei laissa toisin säädetä.

Teleyrityksen, lisäarvopalvelun tarjoajan, yhteisöti-
laajan tai viestintämarkkinalain 137 §:ssä tarkoitetun 
teleurakoitsijan palveluksessa oleva tai ollut ei saa 
ilman viestinnän osapuolen tai paikannettavan suos-
tumusta ilmaista, mitä hän on tehtävässään saanut 
tietää viesteistä, tunnistamistiedoista ja paikkatie-
doista, ellei laissa toisin säädetä.

Edellä 3 momentissa tarkoitettu vaitiolovelvollisuus 
on myös sillä, joka toimii tai on toiminut teleyrityk-
sen, lisäarvopalvelun tarjoajan, yhteisötilaajan tai 
teleurakoitsijan lukuun.

6 § 

Viestin ja tunnistamistietojen suojaaminen

Tilaaja ja käyttäjä voi suojata viestinsä ja tunnista-

mistietonsa haluamallaan tavalla käyttäen hyväksi 
sitä varten tarjolla olevia teknisiä mahdollisuuksia, 
jollei laissa toisin säädetä. Suojauksen toteuttamisel-
la ei saa häiritä verkkopalvelun ja viestintäpalvelun 
toteuttamista tai käyttämistä.

Sähköisen viestinnän teknisen suojauksen purkavan 
järjestelmän tai sen osan hallussapito, maahantuonti, 
valmistaminen ja levittäminen on kielletty, jos järjes-
telmän tai sen osan ensisijaisena käyttötarkoituksena 
on teknisen suojauksen oikeudeton purku.

Viestintävirasto voi antaa hyväksyttävästä syystä lu-
van poiketa 2 momentissa tarkoitetusta kiellosta.

7 § 

Palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallentaminen 
käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen käyttö

Viestintäverkkojen avulla toteutettu evästeiden tai 
muiden palvelun käyttöä kuvaavien tietojen tallen-
taminen käyttäjän päätelaitteelle ja näiden tietojen 
käyttö on sallittua palvelun tarjoajalle, jos palvelun 
tarjoaja antaa käyttäjälle ymmärrettävät ja kattavat 
tiedot tallentamisen tai käytön tarkoituksesta. Sa-
malla palvelun käyttäjälle on annettava mahdollisuus 
kieltää tässä momentissa tarkoitettu tallentaminen 
tai käyttö.

Edellä 1 momentissa säädetty palvelun tarjoajan tie-
tojen antamisvelvollisuus ja käyttäjän kielto-oikeus 
ei koske tietojen sellaista tallentamista tai käyttöä, 
jonka ainoana tarkoituksena on toteuttaa tai hel-
pottaa viestin välittämistä viestintäverkoissa tai joka 
on välttämätöntä sellaisen palvelun tarjoamiseksi, 
jota tilaaja tai palvelun käyttäjä on nimenomaisesti 
pyytänyt.

Edellä tässä pykälässä tarkoitettu tallentaminen ja 
käyttö on sallittua ainoastaan palvelun vaatimassa 
laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa yksityisyyden suo-
jaa enempää kuin on välttämätöntä.

3 luku 

Viestien ja tunnistamistietojen käsittely

8 § 

Yleiset käsittelysäännöt

Viestin lähettäjä tai se, jolle viesti on tarkoitettu, voi 
käsitellä omia viestejään ja niihin liittyviä tunnista-
mistietoja, jollei jäljempänä tässä tai muussa laissa 
toisin säädetä.

Luottamuksellisia viestejä ja tunnistamistietoja saa 
käsitellä viestin lähettäjän tai sen, jolle viesti on 
tarkoitettu, suostumuksella tai jos laissa niin sää-
detään.

Jäljempänä 9–14 §:ssä tarkoitettu käsittely on sallit-
tua ainoastaan käsittelyn tarkoituksen vaatimassa 
laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa luottamukselli-
sen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin 
on välttämätöntä. Tunnistamistietoja on sallittua 
luovuttaa ainoastaan niille tahoille, joilla on oikeus 
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käsitellä tietoja asianomaisessa tilanteessa. Käsittelyn 
jälkeen viestit ja tunnistamistiedot on hävitettävä tai 
tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan 
tai käyttäjään, ellei laissa toisin säädetä.

9 § 

Tunnistamistietojen käsittely palvelujen toteutta-
miseksi ja käyttämiseksi

Tunnistamistietoja saa käsitellä siinä määrin kuin 
se on tarpeen verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai 
lisäarvopalvelun toteuttamiseksi ja käyttämiseksi 
sekä näiden tietoturvasta huolehtimiseksi.

Tunnistamistietoja saa käsitellä vain teleyrityksen, 
lisäarvopalvelun tarjoajan ja yhteisötilaajan palve-
luksessa oleva sekä näiden lukuun toimiva luonnol-
linen henkilö, jonka tehtävänä on käsitellä tietoja 
1 momentissa ja 10–14 §:ssä erikseen säädettyjen 
tarkoitusten toteuttamiseksi.

10 § 

Käsittely laskutusta varten

Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja voi käsitellä 
keskinäisten maksujensa määrittämistä ja laskutusta 
varten välttämättömiä tunnistamistietoja.

Yhteisötilaaja voi käsitellä sisäistä laskutustaan var-
ten välttämättömiä tunnistamistietoja.

Tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta anne-
tussa laissa (458/2002) tarkoitettu tietoyhteiskunnan 
palvelun tarjoaja voi käsitellä teleyrityksen hallinnoi-
man viestintäverkon välityksellä tarjottavien kuvatal-
lenteiden, äänitallenteiden ja muiden maksullisten 
palvelujensa laskutusta varten välttämättömiä te-
leyritykseltä saamiaan tunnistamistietoja ja muita 
laskutuksen kannalta välttämättömiä tietoja, jos 
tilaaja tai käyttäjä, jota tiedot koskevat, on antanut 
siihen suostumuksensa.

Tietoyhteiskunnan palvelun tarjoajalla on oikeus saa-
da teleyritykseltä 3 momentissa tarkoitetut tiedot. 
Luovutuksen saajaan sovelletaan, mitä tässä luvussa 
ja 2, 4 ja 5 luvussa säädetään viestinnän luottamuk-
sellisuudesta ja yksityisyyden suojasta, viestien ja 
tunnistamistietojen käsittelystä, paikkatietojen kä-
sittelystä ja viestinnän tietoturvasta lisäarvopalvelun 
tarjoajan osalta.

Laskun määräytymiseen liittyviä tietoja on säilytet-
tävä vähintään kolme kuukautta laskun eräpäivästä 
tai tunnistamistiedon tallentumisesta riippuen siitä, 
kumpi näistä ajankohdista on myöhäisempi. Tietoja 
ei saa kuitenkaan säilyttää enää sen jälkeen, kun 
saatava on velan vanhentumisesta annetun lain 
(728/2003) mukaan vanhentunut. Laskua koskevan 
erimielisyyden synnyttyä laskua koskevat tiedot on 
kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on 
sovittu tai ratkaistu.

Teleyrityksen ja lisäarvopalvelun tarjoajan on ilmoi-
tettava tilaajalle tai käyttäjälle, millaisia tunnistamis-
tietoja käsitellään ja kuinka kauan niiden käsittely 
kestää.

11 § 

Käsittely markkinointia varten

Teleyritys voi viestintäpalvelujen tai lisäarvopalve-
lujen markkinoimiseksi käsitellä tunnistamistietoja 
siinä määrin ja niin kauan kuin tällainen markkinointi 
edellyttää, jos tilaaja tai käyttäjä, jota tiedot koske-
vat, on antanut siihen suostumuksensa.

Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajalle tai käyttäjäl-
le ennen kuin tämä antaa suostumuksensa, millaisia 
tunnistamistietoja käsitellään ja kuinka kauan nii-
den käsittely kestää.

Suostumuksen antajalla on oltava mahdollisuus 
peruuttaa tunnistamistietojen käsittelyä koskeva 
suostumuksensa.

12 § 

Käsittely teknistä kehittämistä varten

Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja voi käsitellä 
tunnistamistietoja palvelujen teknistä kehittämistä 
varten.

Ennen 1 momentissa tarkoitetun käsittelyn aloit-
tamista teleyrityksen ja lisäarvopalvelun tarjoajan 
on ilmoitettava tilaajalle tai käyttäjälle, millaisia 
tunnistamistietoja käsitellään ja kuinka kauan niiden 
käsittely kestää.

Yhteisötilaaja voi käsitellä tunnistamistietoja oman 
toimintansa teknistä kehittämistä varten.

13 § 

Käsittely väärinkäytöstapauksissa

Teleyritys, lisäarvopalvelun tarjoaja ja yhteisötilaaja 
voi käsitellä tunnistamistietoja, jos se on tarpeen 
verkkopalvelun, viestintäpalvelun tai lisäarvopal-
velun yksittäisten maksullisten palvelujen käyttöä 
maksutta tai muiden siihen rinnastuvien käyttöä kos-
kevien väärinkäytösten havaitsemiseksi, estämiseksi 
ja selvittämiseksi sekä esitutkintaan saattamiseksi. 

14 § 

Käsittely teknisen vian tai virheen havaitsemiseksi

Teleyritys, lisäarvopalvelun tarjoaja ja yhteisötilaaja 
voi käsitellä tunnistamistietoja, jos se on tarpeen 
viestinnän välittämisessä tapahtuneen teknisen vian 
tai virheen havaitsemiseksi.

15 § 

Käsittelyä koskevien tietojen tallentaminen

Teleyrityksen on tallennettava tunnistamistietojen 
käsittelystä yksityiskohtaiset tapahtumatiedot. 
Tapahtumatiedoista on käytävä ilmi käsittelyn 
ajankohta, kesto ja käsittelijä. Tapahtumatiedot on 
säilytettävä kaksi vuotta niiden tallentamisesta.
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Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 
momentissa tarkoitetun tallentamisen ja säilyttämi-
sen teknisestä toteuttamisesta.

4 luku 

Paikkatiedot

16 § 

Paikkatietojen käsittely ja luovutus

Teleyritys, lisäarvopalvelun tarjoaja ja yhteisötilaaja 
sekä näiden lukuun toimivat henkilöt saavat käsitellä 
paikkatietoja tässä luvussa säädetyin edellytyksin 
lisäarvopalvelun tarjoamiseksi ja hyödyntämiseksi. 
Tämän luvun säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta 
paikkatietoihin, jos ne on tehty sellaisiksi, ettei niitä 
sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettyinä voida 
yhdistää tilaajaan tai käyttäjään, ellei laissa toisin 
säädetä.

Paikkatietojen käsittely on rajoitettava teleyrityksen, 
lisäarvopalvelun tarjoajan ja yhteisötilaajan palve-
luksessa sekä näiden lukuun toimiviin henkilöihin, 
joiden tehtävänä on käsitellä paikkatietoja tässä 
luvussa tarkoitettujen toimien toteuttamiseksi.

Käsittely on sallittua ainoastaan käsittelyn tarkoi-
tuksen vaatimassa laajuudessa ja sillä ei saa rajoittaa 
yksityisyyden suojaa enemmän kuin on välttämätön-
tä. Käsittelyn jälkeen paikkatiedot on hävitettävä tai 
tehtävä sellaisiksi, ettei niitä voi yhdistää tilaajaan 
tai käyttäjään, ellei laissa toisin säädetä.

Tässä luvussa tarkoitetusta paikkatietojen käsittelyn 
kieltämisestä ja palvelukohtaisesta suostumuksesta 
päättää alle 15-vuotiaan puolesta hänen huoltajansa 
lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 
(361/1983) 4 §:n mukaisesti tai muun kuin alaikäisen 
vajaavaltaisen puolesta hänen edunvalvojansa siten 
kuin holhoustoimesta annetussa laissa (442/1999) 
säädetään, jollei tämä ole palvelun teknisen toteu-
tuksen takia mahdotonta.

17 § 

Tilaajan oikeus kieltää paikkatietojen käsittely

Teleyritys saa käsitellä paikkatietoja, jollei tilaaja ole 
sitä kieltänyt.

Teleyrityksen on huolehdittava, että tilaajalla on 
mahdollisuus helposti ja ilman erillistä maksua 
kieltää paikkatietojen käsittely, jollei laissa toisin 
säädetä.

Teleyrityksen on huolehdittava, että tilaajan saa-
tavilla on helposti ja jatkuvasti tietoa käsiteltävien 
paikkatietojen tarkkuudesta ja käsittelyn tarkoituk-
sesta sekä siitä, voidaanko paikkatiedot luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun tarjoamista 
varten.

Ennen paikkatietojen luovuttamista lisäarvopalve-
lun tarjoajalle tai yhteisötilaajalle teleyrityksen on 
varmistuttava tarkoituksenmukaisella tavalla, että 

lisäarvopalvelun tarjoaminen perustuu 18 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettuun suostumukseen.

18 § 

Paikannettavan palvelukohtainen suostumus

Lisäarvopalvelun tarjoajan tai yhteisötilaajan on 
pyydettävä paikannettavalta palvelukohtainen suos-
tumus ennen paikkatietojen käsittelyn aloittamista, 
jollei suostumus yksiselitteisesti ilmene asiayhteydes-
tä tai jollei laissa toisin säädetä.

Paikannettavalla on oltava mahdollisuus helposti ja 
ilman erillistä maksua peruuttaa 1 momentissa tar-
koitettu suostumus, jollei laissa toisin säädetä.

Lisäarvopalvelun tarjoajan tai yhteisötilaajan on huo-
lehdittava, että paikannettavan saatavilla on helposti 
ja jatkuvasti tietoa käsiteltävien paikkatietojen tark-
kuudesta, käsittelyn täsmällisestä tarkoituksesta ja 
kestosta sekä siitä, voidaanko paikkatiedot luovuttaa 
kolmannelle osapuolelle lisäarvopalvelun tarjoamista 
varten. Lisäarvopalvelun tarjoajan tai yhteisötilaajan 
on erityisesti huolehdittava siitä, että nämä tiedot 
ovat paikannettavan saatavilla ennen 1 momentissa 
tarkoitettua suostumusta.

5 luku 

Viestinnän tietoturva

19 § 

Velvollisuus huolehtia tietoturvasta

Teleyrityksen ja lisäarvopalvelun tarjoajan on huo-
lehdittava palvelujensa tietoturvasta. Yhteisötilaajan 
on huolehdittava käyttäjiensä tunnistamistietojen 
ja paikkatietojen käsittelyn tietoturvasta. Palvelun 
ja käsittelyn tietoturvasta huolehtiminen tarkoittaa 
toimia toiminnan turvallisuuden, tietoliikennetur-
vallisuuden, laitteisto- ja ohjelmistoturvallisuuden 
sekä tietoaineistoturvallisuuden varmistamiseksi. 
Nämä toimet on suhteutettava uhkien vakavuuteen, 
tekniseen kehitystasoon ja kustannuksiin.

Teleyritys ja lisäarvopalvelun tarjoaja vastaa tilaajille 
ja käyttäjille 1 momentissa tarkoitetusta tietotur-
vasta myös sellaisen kolmannen osapuolen osalta, 
joka kokonaan tai osittain toteuttaa verkkopalve-
lun, viestintäpalvelun tai lisäarvopalvelun. Edellä 
tässä momentissa tarkoitettu koskee yhteisötilaajaa 
käyttäjien tunnistamistietojen ja paikkatietojen 
käsittelyn osalta.

Viestintävirasto voi antaa teleyritykselle tarkempia 
määräyksiä 1 ja 2 momentissa tarkoitetusta palvelun 
tietoturvasta.

20 § 

Toimenpiteet tietoturvan toteuttamiseksi

Tietoturvaloukkausten torjumiseksi ja tietoturvaan 
kohdistuvien häiriöiden poistamiseksi teleyrityksellä, 
lisäarvopalvelun tarjoajalla tai yhteisötilaajalla ja 
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näiden lukuun toimivalla on oikeus ryhtyä välttä-
mättömiin toimiin 19 §:ssä tarkoitetun tietoturvan 
varmistamiseksi:

1) estämällä sähköpostiviestien, tekstiviestien ja 
muiden vastaavien viestien välittäminen ja vastaan-
ottaminen;

2) poistamalla tietoturvaa vaarantavat haittaohjel-
mat viesteistä; sekä

3) toteuttamalla muut näihin rinnastettavat teknis-
luonteiset toimet.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuihin toimiin saa ryh-
tyä vain, jos toimet ovat välttämättömiä verkkopal-
velujen tai viestintäpalvelujen taikka viestin vastaan-
ottajan viestintämahdollisuuksien turvaamiseksi.

Viestin sisältöön saa puuttua ainoastaan teknisin 
keinoin viestin tarkastamiseksi ja poistamiseksi, 
jos on todennäköisiä syitä epäillä viestin sisältävän 
sellaisen tietokoneohjelman tai ohjelmakäskyjen 
sarjan, jota tarkoitetaan rikoslain (39/1889) 34 luvun 
9 a §:n 1 kohdassa tai jos on todennäköisiä syitä 
epäillä, että viestiä käytetään rikoslain 38 luvun 5 
§:ssä säädettyyn tietoliikenteen häirintään.

Toimenpiteet on toteutettava huolellisesti ja ne 
on mitoitettava torjuttavan häiriön vakavuuteen. 
Toimenpiteitä toteutettaessa ei saa rajoittaa sa-
nanvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai 
yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätön-
tä verkkopalvelujen tai viestintäpalvelujen taikka 
viestin vastaanottajan viestintämahdollisuuksien 
turvaamiseksi. Toimenpiteet on lopetettava heti, kun 
niiden toteuttamiselle ei enää ole tässä pykälässä 
säädettyjä edellytyksiä.

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 
tietoturvaloukkausten tässä pykälässä tarkoitetusta 
teknisestä torjumisesta ja tietoturvaan kohdistuvien 
häiriöiden poistamisesta.

21 § 

Tietoturvailmoitukset

Jos 19 §:ssä tarkoitetun palvelun tietoturvaan kohdis-
tuu erityinen uhka, teleyrityksen ja lisäarvopalvelun 
tarjoajan on ilmoitettava uhkasta viipymättä tilaa-
jalle ja kerrottava samalla tilaajan ja käyttäjän käy-
tettävissä olevista toimenpiteistä uhkan torjumiseksi 
sekä niiden todennäköisistä kustannuksista.

Teleyrityksen on ilmoitettava Viestintävirastolle 
verkkopalvelun ja viestintäpalvelun merkittävistä 
tietoturvaloukkauksista ja sellaisista niihin kohdistu-
vista tietoturvauhkista, joista teleyritys on tietoinen. 
Lisäksi teleyrityksen on ilmoitettava Viestintävirastol-
le palvelujen merkittävistä vikatilanteista ja häiriö-
tilanteista. Samalla on ilmoitettava toimenpiteistä, 
joilla tällaisten tietoturvaloukkausten ja niiden 
uhkien sekä vika- ja häiriötilanteiden toistuminen 
pyritään estämään.

Teleyrityksen on torjuttuaan palveluunsa kohdistu-
neen merkittävän tietoturvaloukkauksen tai -uhkan 
taikka poistettuaan häiriön tiedotettava tarkoituk-
senmukaisella tavalla toteuttamistaan toimista ja nii-
den mahdollisista vaikutuksista palvelun käyttöön.

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 1 ja 
2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusten sisällöstä, 
muodosta ja Viestintävirastolle toimittamisesta tai 
ohjeita 3 momentissa tarkoitetun tiedottamisen 
sisällöstä ja muodosta.

6 luku 

Puhelupalvelut

22 § 

Liittymän tunnistus

Liittymän tunnistusta tarjoavan teleyrityksen on 
annettava tilaajalle helppokäyttöinen mahdollisuus 
estää:

1) jokaisen liittymänsä tunnistus;

2) tulevien puhelujen liittymän tunnistus;

3) sellaisten tulevien puhelujen vastaanotto, joiden 
liittymän tunnistus on estetty, milloin se on teknisesti 
ja ilman kohtuuttomia kustannuksia mahdollista; 
sekä

4) sen liittymän tunnistus, johon liittymään tulevat 
puhelut on siirretty.

Edellä 1 momentin 1, 2 ja 4 kohdassa tarkoitettujen 
palvelujen on oltava tilaajalle maksuttomia.

Liittymän tunnistusta tarjoavan teleyrityksen on 
annettava käyttäjälle helppokäyttöinen ja maksuton 
mahdollisuus estää jokaisen lähtevän puhelun osalta 
erikseen liittymänsä tunnistus.

Teleyrityksen on tiedotettava tilaajalle ja käyttäjälle 
tässä pykälässä tarkoitetuista palveluista.

Teleyrityksen on huolehdittava siitä, että 1 ja 3 
momentissa tarkoitetut estot voidaan ohittaa luo-
vutettaessa tietoja hätäilmoituksia vastaanottaville 
viranomaisille 35 §:n mukaisesti tai toteutettaessa 36 
§:ssä säädettyä poliisin tiedonsaantioikeutta.

Viestintävirasto voi antaa teknisiä määräyksiä 1, 
3 ja 5 momentissa tarkoitetun tunnistuksen eston 
ohittamisesta.

23 § 

Automaattinen soitonsiirto

Teleyrityksen on käyttäjän pyynnöstä maksutta pois-
tettava kolmannen osapuolen tekemä automaatti-
nen soitonsiirto käyttäjän liittymään.
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24 § 

Laskun yhteyskohtainen erittely

Teleyritys ei saa luovuttaa laskun yhteyskohtaista 
erittelyä, ellei tässä pykälässä toisin säädetä.

Sen lisäksi, mitä viestintämarkkinalain 80 §:ssä las-
kun erittelystä säädetään, teleyrityksen on tilaajan 
sitä pyytäessä annettava laskun yhteyskohtainen 
erittely. Erittely on annettava tilaajalle siten, että pu-
helinnumeron kolme viimeistä numeroa on peitetty 
tai muutoin siten, ettei erittelystä voida tunnistaa 
viestinnän toista osapuolta.

Teleyrityksen on annettava käyttäjän sitä pyytäessä 
laskun yhteyskohtainen erittely, jossa on eritelty 
viestinnän osapuolten liittymien numerot tai vies-
tintäpalvelun muut tunnistamistiedot täydellisesti. 
Käyttäjän puhevaltaa käyttää alle 15-vuotiaan 
puolesta hänen huoltajansa lapsen huollosta ja 
tapaamisoikeudesta annetun lain 4 §:n mukaisesti 
tai muun kuin alaikäisen vajaavaltaisen puolesta 
hänen edunvalvojansa siten kuin holhoustoimesta 
annetussa laissa säädetään.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, 
teleyrityksen on annettava tilaajalle erittely palve-
lutyypeittäin sellaisista yhteyksistä, joista aiheutuu 
tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä joh-
tuvia maksuja.

Liittymän yhteyskohtainen erittely ei saa sisältää 
maksuttomien palvelujen tunnistamistietoja.

Viestintävirasto voi antaa tarkempia määräyksiä 
tässä pykälässä tarkoitetun erittelyn sisällöstä ja 
toteuttamistavasta.

25 § 

Puhelinluettelot ja muut tilaajaluettelot sekä nu-
merotiedotus

Puhelinluettelon, muun tilaajaluettelon ja nume-
rotiedotuksen tarjoajalla on oikeus käsitellä hen-
kilötietoja luettelopalvelun ja numerotiedotuksen 
muodostamiseksi sekä niiden tarjoamista varten.

Tilaajan oikeudesta saada nimeään, osoitettaan ja 
puhelinnumeroaan koskevat yhteystietonsa puhe-
linluetteloon säädetään viestintämarkkinalain 57 
§:ssä. Teleyrityksen tai lisäarvopalvelun tarjoajan 
velvollisuudesta luovuttaa yhteystietoja toisille 
palvelujen tarjoajille puhelinluettelon laatimista tai 
numerotiedotuspalvelun tarjoamista varten sääde-
tään viestintämarkkinalain 58 §:ssä.

Teleyrityksen on ilmoitettava tilaajana olevalle 
luonnolliselle henkilölle yleisesti saatavilla olevan 
tai luettelopalvelun kautta käytettävissä olevan 
puhelinluettelon tai muun tilaajaluettelon taikka 
numerotiedotuspalvelun tarkoituksesta ja käytöstä. 
Ilmoitus on annettava maksutta ennen kuin hänen 
tietonsa merkitään tilaajaluetteloon tai numerotie-
dotuspalveluun.

Teleyrityksen on annettava tilaajana olevalle luon-
nolliselle henkilölle mahdollisuus maksutta kieltää 
tietojensa merkitseminen kokonaan tai osittain 
puhelinluetteloon, muuhun tilaajaluetteloon ja 
numerotiedotuspalveluun. Teleyrityksen sekä ti-
laajaluettelopalvelua ja numerotiedotuspalvelua 
tarjoavan yrityksen, joka on saanut yhteystiedot 
viestintämarkkinalain 58 §:n nojalla, on tilaajana 
olevan luonnollisen henkilön pyynnöstä maksutta 
poistettava ja korjattava virheelliset tiedot. Tarkas-
tusoikeuden toteuttamisesta säädetään henkilötie-
tolain 26 §:ssä.

Tilaajana olevalla luonnollisella henkilöllä on oi-
keus maksutta kieltää tässä pykälässä tarkoitettujen 
yhteystietojensa edelleen luovuttaminen.

Teleyrityksen on annettava puhelinluetteloon, muu-
hun tilaajaluetteloon ja numerotiedotuspalveluun 
merkitylle yritykselle ja muulle yhteisölle oikeus 
saada tietonsa tarkistetuiksi ja poistetuiksi sekä vir-
heelliset tiedot korjatuiksi.

7 luku 

Suoramarkkinointi

26 § 

Suoramarkkinointi luonnolliselle henkilölle

Automatisoitujen soittojärjestelmien sekä tele-
kopiolaitteiden, sähköpostiviestien, tekstiviestien, 
puheviestien, ääniviestien tai kuvaviestien avulla 
toteutettua suoramarkkinointia saa kohdistaa vain 
sellaisiin luonnollisiin henkilöihin, jotka ovat anta-
neet siihen ennalta suostumuksensa.

Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua suoramarkki-
nointia luonnolliselle henkilölle saa harjoittaa, jollei 
tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt. Luonnollisen 
henkilön on voitava helposti ja maksutta kieltää tässä 
momentissa tarkoitettu suoramarkkinointi.

Jos palvelun tarjoaja tai tuotteen myyjä saa asiakkaana 
olevalta luonnolliselta henkilöltä sähköpostiviestiin, 
tekstiviestiin, puheviestiin, ääniviestiin tai kuvaviestiin 
liittyvän yhteystiedon tuotteen tai palvelun myynnin 
yhteydessä, sama palvelun tarjoaja tai tuotteen myy-
jä voi sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, 
käyttää tätä yhteystietoa omien samaan tuoteryh-
mään kuuluvien tai muuten vastaavien tuotteiden ja 
palvelujen suoramarkkinoinnissa. Palvelun tarjoajan 
tai tuotteen myyjän on annettava asiakkaana olevalle 
luonnolliselle henkilölle mahdollisuus ilman erillistä 
maksua ja helposti kieltää yhteystiedon käyttö tiedon 
keräämisen ja jokaisen sähköpostiviestin, tekstiviestin, 
puheviestin, ääniviestin ja kuvaviestin yhteydessä. 
Palvelun tarjoajan tai tuotteen myyjän on selkeästi 
tiedotettava kieltomahdollisuudesta.

27 § 

Suoramarkkinointi yhteisölle

Suoramarkkinointia yhteisölle saa harjoittaa, jollei 
tämä ole sitä nimenomaisesti kieltänyt.
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Yhteisölle on annettava mahdollisuus helposti ja 
ilman erillistä maksua kieltää yhteystietojensa käyttö 
jokaisen suoramarkkinointitarkoituksessa lähetetyn 
sähköpostiviestin, tekstiviestin, puheviestin, äänivies-
tin ja kuvaviestin yhteydessä. Suoramarkkinointia 
harjoittavan on selkeästi tiedotettava kieltomah-
dollisuudesta.

28 § 

Suoramarkkinoinnin tunnistaminen

Edellä 26 ja 27 §:ssä säädettyyn suoramarkkinointiin 
tarkoitettu sähköpostiviesti, tekstiviesti, puheviesti, 
ääniviesti ja kuvaviesti on voitava sitä vastaanotet-
taessa selvästi ja yksiselitteisesti tunnistaa markki-
noinniksi.

Sellaisen suoramarkkinointiin tarkoitetun sähkö-
postiviestin, tekstiviestin, puheviestin, ääniviestin ja 
kuvaviestin lähettäminen on kiellettyä:

1) jossa peitetään tai salataan sen lähettäjän henki-
löllisyys, jonka puolesta viesti on lähetetty; ja

2) jossa ei ole voimassa olevaa osoitetta, johon vas-
taanottaja voi lähettää pyynnön siitä, että kyseinen 
viestintä lopetetaan.

29 § 

Suoramarkkinoinnin vastaanottamisen estäminen

Käyttäjän pyynnöstä teleyrityksellä ja yhteisötilaa-
jalla on oikeus estää 26–28 §:ssä tarkoitetun suora-
markkinoinnin vastaanottaminen. Toimenpiteet on 
toteutettava huolellisesti, eikä niillä saa rajoittaa 
sananvapautta taikka luottamuksellisen viestin tai 
yksityisyyden suojaa enemmän kuin on välttämä-
töntä.

8 luku 

Ohjaus ja valvonta

30 § 

Yleinen ohjaus ja kehittäminen

Yleinen ohjaus ja kehittäminen tämän lain tarkoi-
tuksen toteutumiseksi kuuluu liikenne- ja viestintä-
ministeriölle.

31 § 

Viestintäviraston tehtävät

Viestintäviraston tehtävänä on:

1) valvoa tämän lain sekä sen nojalla annettujen 
säännösten ja määräysten noudattamista siltä osin 
kuin 32 §:stä ei muuta johdu;

2) kerätä tietoa verkkopalveluihin, viestintäpalvelui-
hin ja lisäarvopalveluihin kohdistuvista tietoturva-
loukkauksista ja niiden uhkista sekä näiden palvelu-
jen merkittävistä vikatilanteista ja häiriötilanteista;

3) selvittää verkkopalveluihin, viestintäpalveluihin ja 
lisäarvopalveluihin kohdistuvia tietoturvaloukkauk-
sia ja niiden uhkia sekä merkittäviä näiden palvelujen 
vikatilanteita ja häiriötilanteita; sekä

4) tiedottaa tietoturva-asioista.

32 § 

Tietosuojavaltuutetun tehtävät

Tietosuojavaltuutetun tehtävänä on valvoa:

1) edellä 4 luvussa tarkoitettua paikkatietojen kä-
sittelyä;

2) edellä 25 §:ssä tarkoitettuja puhelinluetteloita 
ja muita tilaajaluetteloita sekä numerotiedotusta 
koskevien säännösten noudattamista;

3) edellä 7 lukuun sisältyvien suoramarkkinointia 
koskevien säännösten noudattamista; sekä

4) jäljempänä 9 lukuun sisältyvien tiedonsaantioike-
uksia ja vaitiolovelvollisuutta koskevien säännösten 
noudattamista paikkatietojen osalta.

9 luku 

Tiedonsaantioikeus

33 § 

Ohjaus- ja valvontaviranomaisten tiedonsaantioi-
keus

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Viestintävirastolla 
ja tietosuojavaltuutetulla on oikeus saada tässä laissa 
säädettyjen tehtäviensä hoitamiseksi välttämättömät 
tiedot salassapitosäännösten tai muiden tietojen 
luovuttamista koskevien rajoitusten estämättä 
teleyritykseltä, lisäarvopalvelun tarjoajalta, yhtei-
sötilaajalta, teleurakoitsijalta, palvelun tarjoajalta, 
joka käsittelee palvelun käyttöä kuvaavia tietoja, 
suoramarkkinoinnin harjoittajalta, tilaajaluette-
lopalvelun ja numerotiedotuspalvelun tarjoajalta 
sekä näiden lukuun toimivilta niiden harjoittamasta 
tässä laissa tarkoitetusta toiminnasta. Liikenne- ja 
viestintäministeriön, Viestintäviraston ja tietosuo-
javaltuutetun tiedonsaantioikeus ei koske tietoja 
luottamuksellisista viesteistä, tunnistamistiedoista 
tai paikkatiedoista.

Sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään, Viestintäviras-
tolla on oikeus saada tarpeelliset tunnistamistiedot 
ja paikkatiedot verkkopalvelun, viestintäpalvelun 
ja lisäarvopalvelun vikatilanteiden tai häiriötilan-
teiden taikka laskutukseen liittyvien epäselvyyksien 
selvittämiseksi.

Viestintävirastolla ja tietosuojavaltuutetulla on 
oikeus saada tässä laissa säädettyjen tehtävien 
hoitamiseksi tunnistamistiedot, paikkatiedot ja 20 
§:n 2 momentissa tarkoitetut viestit, jos ne ovat 
tarpeen käsittelyä, 7 §:ssä tarkoitettujen tietojen 
käyttöä tai suoramarkkinointia koskevien säännös-
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ten noudattamisen valvomiseksi tai merkittävien 
tietoturvaloukkausten ja -uhkien selvittämiseksi ja 
jos Viestintäviraston tai tietosuojavaltuutetun arvi-
on mukaan on syytä epäillä, että jokin seuraavista 
tunnusmerkistöistä täyttyy:

1) tämän lain 42 §:n 2 momentissa tarkoitettu säh-
köisen viestinnän tietosuojarikkomus;

2) rikoslain 28 luvun 7 §:ssä tarkoitettu luvaton 
käyttö;

3) rikoslain 34 luvun 9 a §:ssä tarkoitettu vaaran 
aiheuttaminen tietojenkäsittelylle;

4) rikoslain 35 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu 
vahingonteko;

5) rikoslain 38 luvun 1 §:ssä tarkoitettu salassapito-
rikos;

6) rikoslain 38 luvun 3 §:ssä tarkoitettu viestintäsa-
laisuuden loukkaus;

7) rikoslain 38 luvun 5 §:ssä tarkoitettu tietoliiken-
teen häirintä;

8) rikoslain 38 luvun 8 §:ssä tarkoitettu tietomurto;

9) rikoslain 38 luvun 8 a §:ssä tarkoitettu suojauksen 
purkujärjestelmärikos; tai

10) rikoslain 38 luvun 9 §:ssä tarkoitettu henkilöre-
kisteririkos.

Liikenne- ja viestintäministeriöllä, Viestintäviras-
tolla ja tietosuojavaltuutetulla on oikeus käsitellä 
saamiaan tietoja ainoastaan tässä laissa säädettyjen 
tehtäviensä hoitamiseksi.

Viestintäviraston ja tietosuojavaltuutetun on hä-
vitettävä 3 momentin nojalla saamansa tiedot 
luottamuksellisista viesteistä, tunnistamistiedoista 
ja paikkatiedoista, kun ne eivät enää ole tarpeen 3 
momentissa säädettyjen tehtävien tai niitä koskevan 
rikosasian käsittelemiseksi. Tiedot luottamuksellisista 
viesteistä, tunnistamistiedoista ja paikkatiedoista 
on hävitettävä viimeistään kahden vuoden tai, jos 
on kysymys tietoturvaloukkausten selvittämistä 
koskevista tiedoista, viimeistään kymmenen vuoden 
kuluttua sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka 
aikana tiedot saatiin tai päätös taikka tuomio tässä 
momentissa tarkoitetuissa asioissa sai lainvoiman.

Tässä pykälässä säädetty tiedonsaantioikeus ei koske 
luottolaitostoiminnasta annetun lain (1607/1993) 94 
§:ssä tai oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 24 §:n 2 ja 
3 momentissa tarkoitettuja tietoja.

34 § 

Valvontaviranomaisten vaitiolovelvollisuus ja 
tietojen luovuttaminen

Viestintäviraston ja tietosuojavaltuutetun 33 §:n 3 
momentin nojalla saamat tiedot luottamuksellisista 
viesteistä, tunnistamistiedoista ja paikkatiedoista on 
pidettävä salassa.

Viestintävirastolla ja tietosuojavaltuutetulla on 
muun kuin 1 momentissa tarkoitetun salassapito-
säännöksen tai muun tietojen luovuttamista kos-
kevan rajoituksen estämättä oikeus luovuttaa tässä 
laissa säädettyjä tehtäviä suorittaessaan saamiaan 
33 §:n 1 momentissa tarkoitettuja tietoja liikenne- ja 
viestintäministeriölle.

Viestintävirastolla on 1 momentissa tarkoitetun sa-
lassapitosäännöksen tai muun tietojen luovuttamista 
koskevan rajoituksen estämättä oikeus luovuttaa 
tietoturvaloukkauksia koskevan tiedonkeruun ja 
selvittämisen yhteydessä saamiaan tunnistamistietoja 
niille teleyrityksille, lisäarvopalvelun tarjoajille ja 
yhteisötilaajille, joita on käytetty hyväksi tietotur-
valoukkauksessa tai jotka ovat joutuneet tietoturva-
loukkauksen kohteiksi, jos Viestintäviraston arvion 
mukaan on syytä epäillä, että jokin edellä 33 §:n 3 
momentin 1–10 kohdassa mainittu tunnusmerkistö 
täyttyy.

Viestintävirastolla on oikeus luovuttaa 3 momentissa 
tarkoitettuja tunnistamistietoja ainoastaan siinä laa-
juudessa kuin se on tarpeen tietoturvaloukkausten 
ehkäisemiseksi ja selvittämiseksi.

Muilta osin valvontaviranomaisten tietojen salassapi-
dosta on voimassa, mitä viranomaisten toiminnan jul-
kisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään.

35 § 

Tietojen luovuttaminen hätäilmoituksia vastaan-
ottaville viranomaisille

Teleyritys on velvollinen luovuttamaan hätäkes-
kukselle, meripelastuskeskukselle ja meripelastus-
lohkokeskukselle sekä poliisin hälytyskeskukselle 
käsiteltäväksi:

1) sen liittymän ja päätelaitteen tunnistamistiedot ja 
paikkatiedot, josta hätäilmoitus on tehty, ja tiedot 
liittymän tilaajasta, käyttäjästä ja asennusosoit-
teesta; sekä

2) hätäilmoituksen kohteena olevan käyttäjän pää-
telaitteen ja liittymän sijainnin ilmaisevat tunnista-
mistiedot ja paikkatiedot, jos käyttäjä on hätäilmoi-
tuksen vastaanottaneen viranomaisen perustellun 
käsityksen mukaan ilmeisessä hädässä tai välittömässä 
vaarassa.

Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot on luovu-
tettava 5 §:ssä tarkoitetun vaitiolovelvollisuuden ja 
4 luvussa tarkoitettujen paikkatietojen käsittelyä 
koskevien edellytysten estämättä ja riippumatta sii-
tä, mitä tilaaja tai käyttäjä on sopinut teleyrityksen 
kanssa tietojen pitämisestä salassa.

Lisäarvopalvelun tarjoajalla on oikeus luovuttaa 1 
momentissa tarkoitetut tiedot hätäkeskukselle, meri-
pelastuskeskukselle ja meripelastuslohkokeskukselle 
sekä poliisin hälytyskeskukselle.

Teleyrityksen on viipymättä ilmoitettava hätä-
keskukselle, meripelastuskeskukselle, meripelas-
tuslohkokeskukselle ja poliisin hälytyskeskukselle 
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hätäpuheluiden välittämisen kannalta merkittävistä 
viestintäverkon, verkkopalvelun ja viestintäpalvelun 
vikatilanteista ja häiriötilanteista.

Edellä 1 momentissa säädettyjen velvollisuuksien 
toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaa-
misesta säädetään viestintämarkkinalain 98 §:ssä.

36 § 

Eräiden muiden viranomaisten tiedonsaantioikeus

Viranomaisten oikeudesta saada tunnistamistieto-
ja rikosten ennalta estämiseksi ja paljastamiseksi 
säädetään poliisilaissa (493/1995), rajavartiolaissa 
(578/2005) ja tullilaissa (1466/1994). Viranomaisten 
oikeudesta saada tunnistamistietoja rikoksen selvit-
tämiseksi säädetään pakkokeinolaissa (450/1987). 
(15.7.2005/599)

Poliisilla on 5 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden 
estämättä oikeus saada teleyritykseltä:

1) rikoslain 16 luvun 9 a §:ssä tarkoitetun lähesty-
miskiellon rikkomisen, 17 luvun 13 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun ilkivallan tai 24 luvun 1 §:n 2 kohdassa 
tarkoitetun kotirauhan rikkomisen selvittämiseksi 
tarvittavia tunnistamistietoja liittymään otetuista 
yhteyksistä asianomistajan ja sen suostumuksella, 
jonka hallinnassa liittymä on; sekä

2) tilaajan tai päätelaitteen omistajan suostumuksella 
matkaviestimestä lähetettyjä viestejä koskevat tun-
nistamistiedot siltä osin kuin se on tarpeen sellaisen 
rikoksen selvittämiseksi, jonka johdosta matkaviestin 
tai siinä käytetty liittymä on oikeudettomasti toisen 
hallussa.

Edellä tässä pykälässä säädettyjen velvollisuuksien 
toteuttamisesta aiheutuvien kustannusten korvaa-
misesta säädetään viestintämarkkinalain 98 §:ssä.

37 § 

Käyttäjän erityinen tiedonsaantioikeus

Käyttäjällä on oikeus saada teleyritykseltä tämän 
hallussa olevat tunnistamistiedot, jotka ilmaisevat 
liittymän tai päätelaitteen sijainnin tietyllä hetkellä.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun käyttäjän puheval-
taa käyttää alle 15-vuotiaan puolesta hänen huolta-
jansa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta anne-
tun lain 4 §:n mukaisesti tai muun kuin alaikäisen 
vajaavaltaisen puolesta hänen edunvalvojansa siten 
kuin holhoustoimesta annetussa laissa säädetään.

10 luku 

Tietoturvamaksu

38 § 

Maksun määräytymisen perusteet

Ilmoituksenvaraista tai toimiluvanvaraista toimintaa 
harjoittava teleyritys on velvollinen suorittamaan 

Viestintävirastolle vuotuisen tietoturvamaksun. Te-
leyrityksiltä perittävät tietoturvamaksut vastaavat 
niitä kokonaiskustannuksia, jotka aiheutuvat Vies-
tintävirastolle tässä laissa säädettyjen teleyrityksiä 
koskevien tehtävien hoitamisesta.

39 § 

Tietoturvamaksun suuruus

Tietoturvamaksua ei peritä televisio- ja radiotoi-
minnasta annetussa laissa (744/1998) tarkoitetun 
televisio- tai radiotoiminnan taikka televisio-oh-
jelmien tai radio-ohjelmien edelleen lähettämisen 
liikevaihdosta.

Tietoturvamaksu määritellään maksuyksiköiden 
lukumääränä maksuluokittain. Maksuyksikön suu-
ruus on 80 euroa. Yritykset jaetaan maksuluokkiin 
niiden kustannusten huomioon ottamiseksi, jotka 
Viestintävirastolle keskimäärin aiheutuvat kunkin 
maksuluokan yritystä koskevien tehtävien hoita-
misesta. Teleyrityksen maksuluokka määräytyy te-
leyrityksen Suomessa harjoittaman teletoiminnan 
maksun määräämistä edeltävän kauden liikevaihdon 
perusteella.

Jos teleyritys kuuluu kirjanpitolain (1336/1997) 1 
luvun 6 §:n mukaiseen konserniin, teleyrityksen 
maksun perusteena on yrityksen osuus samaan 
konserniin kuuluvien maksuvelvollisten teleyritysten 
Suomessa harjoittaman teletoiminnan yhteisestä 
liikevaihdosta vähennettynä yhtiöiden keskinäisellä 
tästä toiminnasta syntyneellä liikevaihdolla. Jotta 
maksu määrätään, edellytetään lisäksi, että yritysten 
muodostamaan konserniin kuuluvalla yrityksellä on 
tietoturvamaksun perusteena olevaa teletoiminnan 
liikevaihtoa. Maksu määräytyy tässä momentissa 
säädetyllä tavalla myös niissä tapauksissa, joissa 
emoyhtiö ei ole suomalainen.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella voidaan 
antaa tarkempia säännöksiä siitä, miten maksun 
määräämiseksi tarpeelliset tiedot on ilmoitettava 
Viestintävirastolle.

Tietoturvamaksu määräytyy seuraavasti:

Maksuluokka  Liikevaihto (milj. €)  Yksiköiden 
  määrä   
1  alle 1  2   
2  1–alle 2  4   
3  2–alle 4  7   
4  4–alle 8  14   
5  8–alle 16  26   
6  16–alle 32  50   
7  32–alle 64  94   
8  64–alle 128  179   
9  128–alle 256  340   
10  256–alle 512  645   
11  512–alle 1 024  1 226   
12  1 024 tai yli  2 330 
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40 § 

Tietoturvamaksun määrääminen ja periminen

Tietoturvamaksun määrää maksettavaksi Viestintävi-
rasto. Tarkempia säännöksiä maksun täytäntöönpa-
nosta voidaan antaa liikenne- ja viestintäministeriön 
asetuksella.

Tietoturvamaksu saadaan periä ilman tuomiota 
tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa 
laissa (367/1961) säädetään. Jollei maksua suoriteta 
viimeistään eräpäivänä, maksamattomalle mää-
rälle peritään vuotuista viivästyskorkoa korkolain 
(633/1982) 4 §:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan. 
Viivästyskoron sijasta viranomainen voi periä viiden 
euron suuruisen viivästysmaksun, jos viivästyskoron 
määrä jää tätä pienemmäksi.

11 luku 

Erinäiset säännökset

41 § 

Pakkokeinot

Jos joku rikkoo tätä lakia tai sen nojalla annettuja 
säännöksiä tai määräyksiä eikä kehotuksesta huo-
limatta kohtuullisessa määräajassa oikaise menet-
telyään, Viestintävirasto voi 31 §:n 1 kohdassa ja 
tietosuojavaltuutettu 32 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä 
hoitaessaan velvoittaa rikkojan korjaamaan virheen-
sä tai laiminlyöntinsä. Viestintävirasto ja tietosuoja-
valtuutettu voi asettaa velvoitteen noudattamisen 
tehosteeksi uhkasakon tai uhan, että tekemättä 
jätetty toimenpide teetetään asianomaisen kustan-
nuksella. Jos rikkomus on vakava, asetettava uhka 
voi koskea myös sitä, että toiminta keskeytetään 
osaksi tai kokonaan.

Viestintävirasto ja tietosuojavaltuutettu voi saattaa 
käsiteltävänään olevan asian esitutkinnan kohteek-
si.

Uhkasakosta, keskeyttämisuhasta ja teettämisuhas-
ta on voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) 
säädetään. Teettämällä suoritetun toimenpiteen 
kustannukset maksetaan etukäteen valtion varois-
ta. Kustannukset saadaan periä ilman tuomiota tai 
päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen ja mak-
sujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
säädetään.

42 § 

Rangaistussäännökset

Rangaistus viestintäsalaisuuden loukkaamisesta ja 
törkeästä viestintäsalaisuuden loukkaamisesta sää-
detään rikoslain 38 luvun 3 ja 4 §:ssä sekä rangaistus 
tietomurrosta rikoslain 38 luvun 8 §:ssä. Rangaistus 
5 §:ssä säädetyn vaitiolovelvollisuuden rikkomisesta 
tuomitaan rikoslain 38 luvun 1 tai 2 §:n mukaan, jollei 
teko ole rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan 
tai siitä muualla säädetä ankarampaa rangaistusta.

Joka tahallaan

1) rikkoo 6 §:n 2 momentissa säädettyä teknisen suo-
jauksen purkavan järjestelmän tai sen osan hallussa-
pitoa, maahantuontia, valmistamista tai levittämistä 
koskevaa kieltoa,

2) laiminlyö 7 §:ssä säädetyt velvollisuudet,

3) laiminlyö 19 §:ssä säädetyn velvollisuuden huoleh-
tia palvelujensa tai tunnistamistietojen ja paikkatie-
tojen käsittelyn tietoturvasta,

4) laiminlyö 21 §:n 2 momentissa tai 35 §:n 4 momen-
tissa säädetyn ilmoitusvelvollisuuden,

5) käsittelee tunnistamistietoja tai paikkatietoja 3 ja 
4 luvussa säädetyn vastaisesti,

6) laiminlyö, mitä 24 §:ssä säädetään laskun yhteys-
kohtaisesta erittelystä,

7) laiminlyö, mitä 25 §:ssä säädetään puhelinluet-
teloihin ja muihin tilaajaluetteloihin sisältyvien 
henkilötietojen käsittelystä, tilaajalle luettelon 
tarkoituksesta ja käytöstä ilmoittamisesta, tietojen 
poistamisesta ja korjaamisesta, kielto-oikeuksista tai 
oikeushenkilöiden oikeuksista tai

8) harjoittaa suoramarkkinointia 7 luvussa säädetyn 
vastaisesti,

on tuomittava sähköisen viestinnän tietosuojarik-
komuksesta sakkoon, jollei teosta muualla laissa 
säädetä ankarampaa rangaistusta.

Rangaistusta ei tuomita, jos rikkomus on vähäinen.

43 § 

Muutoksenhaku

Viestintäviraston tai tietosuojavaltuutetun tämän 
lain nojalla antamaan päätökseen voidaan hakea 
muutosta noudattaen, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Viestintävirasto tai tieto-
suojavaltuutettu voi päätöksessään määrätä, että 
päätöstä on noudatettava ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Valitusviranomainen voi kuitenkin kiel-
tää täytäntöönpanon, kunnes valitus on ratkaistu.

44 § 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

Tällä lailla kumotaan:

1) yksityisyyden suojasta televiestinnässä ja teletoi-
minnan tietoturvasta 22 päivänä huhtikuuta 1999 
annettu laki (565/1999) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen; sekä

2) Viestintäviraston maksuista 11 päivänä joulukuuta 
2002 annetun liikenne- ja viestintäministeriön ase-
tuksen (1126/2002) 3 §:n 6 kohta ja 18 §.
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Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Jos teleyritys on aloittanut paikkatietojen käsit-
telyn ennen tämän lain voimaantuloa ja tuolloin 
voimassa olleiden säännösten mukaisesti, tilaajalle 
on ilmoitettava paikkatietojen käsittelystä kuuden 
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Jos tilaaja 
ei kiellä tietojen käsittelyä kolmen kuukauden kulu-
essa ilmoituksesta, paikkatietojen käsittelyä voidaan 
jatkaa 4 luvussa säädetyn mukaisesti.

Teleyrityksen on aloitettava 15 §:ssä tarkoitettu 
tietojen tallentaminen kuuden kuukauden kuluessa 
tämän lain voimaantulosta.

Edellä 25 §:ssä säädettyä ei sovelleta sellaisiin ti-
laajaluettelojen painoksiin, jotka on jo tuotettu tai 
saatettu markkinoille painetussa tai muussa kuin 
verkkokäyttöisessä sähköisessä muodossa ennen 
tämän lain voimaantuloa. Jos tilaajan tai käyttäjän 
tiedot on merkitty tilaajaluetteloon, joka on verk-
kokäyttöisessä sähköisessä muodossa yksityisyyden 
suojasta televiestinnässä ja teletoiminnan tietotur-

vasta annetun lain mukaisesti ennen tämän lain voi-
maantuloa, teleyrityksen sekä tilaajaluettelopalvelua 
ja numerotiedotuspalvelua tarjoavan yrityksen, joka 
on saanut yhteystiedot viestintämarkkinalain 58 §:n 
nojalla, on annettava tilaajana olevalle luonnolliselle 
henkilölle tiedot tilaajaluettelon tarkoituksesta tai 
käytöstä ja 25 §:n 4 ja 5 momentissa tarkoitetuista 
oikeuksista vuoden kuluessa lain voimaantulosta. 
Jollei tilaajana oleva luonnollinen henkilö vaadi 
tietojensa poistamista, kyseiset tiedot saavat jäädä 
tilaajaluetteloon.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004. 

HE 125/2003, LiVM 13/2004, EV 69/2004 

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.7.2005/599 : 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

HE 6/2005, HaVM 12/2005, EV 92/2005
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Laki viranomaisten toiminnan julkisuu-
desta 21.5.1999/621

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku 

Yleiset säännökset

1 § 

Julkisuusperiaate

Viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei tässä tai 
muussa laissa erikseen toisin säädetä.

Oikeudesta seurata eduskunnan täysistuntoa, val-
tuuston ja muiden kunnallisten toimielinten kokouk-
sia sekä tuomioistuinten ja kirkollisten toimielinten 
istuntoja säädetään erikseen.

2 § 

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään oikeudesta saada tieto viran-
omaisten julkisista asiakirjoista sekä viranomaisessa 
toimivan vaitiolovelvollisuudesta, asiakirjojen salassa-
pidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten 
ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä 
rajoituksista samoin kuin viranomaisten velvollisuuk-
sista tämän lain tarkoituksen toteuttamiseksi.

3 § 

Lain tarkoitus

Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja 
viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on 
toteuttaa avoimuutta ja hyvää tiedonhallintatapaa 
viranomaisten toiminnassa sekä antaa yksilöille ja 
yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja 
julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mie-
lipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja 
valvoa oikeuksiaan ja etujaan.

4 § 

Viranomaiset

Viranomaisilla tarkoitetaan tässä laissa:

1) valtion hallintoviranomaisia sekä muita valtion 
virastoja ja laitoksia;

2) tuomioistuimia ja muita lainkäyttöelimiä;

3) valtion liikelaitoksia;

4) kunnallisia viranomaisia;

5) Suomen Pankkia mukaan lukien Rahoitustar-
kastus, Kansaneläkelaitosta sekä muita itsenäisiä 
julkisoikeudellisia laitoksia; Eläketurvakeskuksen 
ja Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen asiakirjoihin 
lakia kuitenkin sovelletaan 2 momentissa säädetyllä 
tavalla;

6) eduskunnan virastoja ja laitoksia;

7) Ahvenanmaan maakunnan viranomaisia niiden 
huolehtiessa valtakunnan viranomaisille kuuluvista 
tehtävistä maakunnassa;

8) lain tai asetuksen taikka 1, 2 tai 7 kohdassa tar-
koitetun viranomaisen päätöksen perusteella tiettyä 
tehtävää itsenäisesti hoitamaan asetettuja lauta-
kuntia, neuvottelukuntia, komiteoita, toimikuntia, 
työryhmiä, toimitusmiehiä ja kunnan ja kuntayh-
tymän tilintarkastajia sekä muita niihin verrattavia 
toimielimiä.

Mitä viranomaisesta säädetään, koskee myös lain 
tai asetuksen taikka lain tai asetuksen nojalla anne-
tun säännöksen tai määräyksen perusteella julkista 
tehtävää hoitavia yhteisöjä, laitoksia, säätiöitä ja 
yksityisiä henkilöitä niiden käyttäessä julkista valtaa. 
Evankelisluterilaisen kirkon asiakirjojen julkisuudesta 
säädetään erikseen.

5 § 

Viranomaisen asiakirja

Asiakirjalla tarkoitetaan tässä laissa kirjallisen ja 
kuvallisen esityksen lisäksi sellaista käyttönsä vuoksi 
yhteen kuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodos-
tuvaa tiettyä kohdetta tai asiaa koskevaa viestiä, joka 
on saatavissa selville vain automaattisen tietojenkä-
sittelyn tai äänen- ja kuvantoistolaitteiden taikka 
muiden apuvälineiden avulla.

Viranomaisen asiakirjalla tarkoitetaan viranomaisen 
hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen tai 
sen palveluksessa oleva on laatinut taikka joka on 
toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten 
tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa 
asiassa. Viranomaisen laatimana pidetään myös asia-
kirjaa, joka on laadittu viranomaisen antaman toi-
meksiannon johdosta, ja viranomaiselle toimitettuna 
asiakirjana asiakirjaa, joka on annettu viranomaisen 
toimeksiannosta tai muuten sen lukuun toimivalle 
toimeksiantotehtävän suorittamista varten. 

Viranomaisen asiakirjana ei pidetä 5 momentissa 
säädetyin poikkeuksin:

1) viranomaisen palveluksessa olevalle tai luotta-
mushenkilölle hänen muun tehtävänsä tai asemansa 
vuoksi lähetettyä kirjettä tai muuta asiakirjaa;

2) viranomaisen palveluksessa olevan tai viranomai-
sen toimeksiannosta toimivan laatimia muistiinpa-
noja taikka sellaisia luonnoksia, joita laatija ei ole 
vielä antanut esittelyä tai muuta asian käsittelyä 
varten;

3) viranomaisen sisäistä koulutusta, tiedonhakua 
tai muuta niihin verrattavaa sisäistä käyttöä varten 
hankittuja asiakirjoja;

4) asiakirjaa, joka on annettu viranomaiselle yksityi-
sen lukuun suoritettavaa tehtävää varten tai laadittu 
sen suorittamiseksi;

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
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5) viranomaiselle löytötavarana jäänyttä tai toimi-
tettua asiakirjaa.

Lakia sovelletaan viranomaisissa työskentelevien sekä 
viranomaisten ja niiden lukuun toimivien yksityisten 
ja yhteisöjen välisiä neuvotteluja, yhteydenpitoa 
ja muuta niihin verrattavaa viranomaisten sisäistä 
työskentelyä varten laadittuihin asiakirjoihin vain, 
jos asiakirjat sisältävät sellaisia tietoja, että ne arkis-
tolainsäädännön mukaan on liitettävä arkistoon. Jos 
asiakirjat kuitenkin liitetään arkistoon, viranomainen 
voi määrätä, että tietoja niistä saa antaa vain viran-
omaisen luvalla.

Mitä asiakirjan salassapidosta tämän lain 24 §:ssä 
tai muussa laissa säädetään, sovelletaan myös 3 mo-
mentin 2 kohdassa ja 4 momentissa tarkoitettuihin 
asiakirjoihin.

2 luku 

Asiakirjan julkiseksi tuleminen

6 § 

Viranomaisen laatiman asiakirjan julkiseksi tule-
minen

Viranomaisen laatima asiakirja tulee julkiseksi, jollei 
asiakirjan julkisuudesta taikka salassapidosta tai mu-
usta tietojen saantia koskevasta rajoituksesta tässä 
tai muussa laissa säädetä, seuraavasti:

1) jatkuvasti ylläpidettävän diaarin ja muun luet-
telon merkintä, kun se on tehty; syyttäjän diaarin 
tiedot epäillyistä tulevat kuitenkin julkisiksi vasta, 
kun epäiltyä koskeva haastehakemus tai syyttäjän 
haaste on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla 
varmennettu taikka kun virallinen syyttäjä on päät-
tänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on 
jätetty sikseen;

2) tarjous-, selvitys- ja lausuntopyyntö sekä esitys, 
ehdotus, aloite, ilmoitus tai hakemus liiteasiakirjoi-
neen muissa kuin 3 ja 4 kohdassa tarkoitetuissa tapa-
uksissa, kun se on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennettu;

3) hankintaa ja urakkaa samoin kuin muuta tarjo-
usten perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskeva 
tarjouksen täydennyspyyntö ja tarjousasian käsitte-
lyä varten laaditut selvitykset ja muut asiakirjat, kun 
sopimus asiassa on tehty;

4) ministeriöiden ja niiden hallinnonalaan kuuluvien 
virastojen ja laitosten talousarvioehdotukset, kun 
valtiovarainministeriö on allekirjoittanut ensimmäi-
sen kannanottonsa talousarvioehdotukseksi, ja tä-
män jälkeen ministeriöiden valtiovarainministeriölle 
lähettämät ehdotukset sekä muut talousarvioesityk-
sen valmistelua varten laaditut ja siihen sisällytetyt 
ehdotukset, kun esitys on annettu eduskunnalle;

5) tutkimus ja tilasto sekä niihin verrattavissa oleva 
yleisesti merkittävän ratkaisun tai suunnitelman esillä 
olevia vaihtoehtoja, niiden perusteita ja vaikutuksia 
kuvaava itsenäisen kokonaisuuden muodostava sel-

vitys, silloinkin kun se liittyy muuten keskeneräiseen 
asiaan, kun se on valmis käyttötarkoitukseensa;

6) pöytäkirja, kun se tarkastuksen jälkeen on alle-
kirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu, 
jollei sitä ole laadittu asian valmistelemiseksi tai 
viranomaisen sisäistä työskentelyä varten;

7) tuomioistuimen päätös ja tuomio, kun ratkaisu on 
annettu tai kun se on asianosaisen saatavissa;

8) päätös, lausunto, toimituskirja ja viranomaisen 
sopimusosapuolena tekemä ratkaisu sekä niiden 
käsittelyä varten viranomaisessa laaditut muistiot, 
pöytäkirjat ja muut kuin 1–3 tai 5–7 kohdassa tarkoi-
tetut asiakirjat, kun päätös, lausunto, toimituskirja 
tai sopimus on allekirjoitettu tai sitä vastaavalla 
tavalla varmennettu;

9) muu kuin 1–3 sekä 5–8 kohdassa tarkoitettu asia-
kirja, kun asia, jota se koskee, on siinä viranomaisessa 
käsitelty loppuun.

Komiteanmietintö, selvitys tai muu vastaava yleiseen 
jakeluun tarkoitettu asiakirja tulee 1 momentista 
poiketen julkiseksi, kun se on viranomaisen hallussa 
jakelua varten.

Jos asiassa annetaan toimituskirja tai muu asiakirja, 
viranomaisen on huolehdittava mahdollisuuksiensa 
mukaan tarvittaessa siitä, että asianosainen voi saa-
da asiakirjan sisällöstä tiedon ennen sen julkiseksi 
tulemista.

7 § 

Viranomaiselle toimitetun asiakirjan julkiseksi 
tuleminen

Viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten 
sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa toi-
mitettu asiakirja tulee julkiseksi, kun viranomainen 
on sen saanut, jollei asiakirjan julkisuudesta taikka 
salassapidosta tai muusta tietojen saantia koskevasta 
rajoituksesta tässä tai muussa laissa säädetä.

Asiantuntijalausunnot ja muut sellaiset asiakirjat, 
jotka on päätetty avata tiettynä ajankohtana tai 
tietyn määräajan jälkeen, tulevat 1 momentissa 
tarkoitetuin rajoituksin julkisiksi, kun ne avataan. 
Viranomaiselle toimitetut hankinta-, urakka- ja muut 
tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa 
koskevat tarjoukset tulevat 1 momentissa mainituin 
rajoituksin julkisiksi vasta, kun sopimus on tehty.

Asiakirja, jonka sisältö on saatavissa selville vain apu-
välinein, tulee julkiseksi, jollei salassapitosäännöksis-
tä tai muista tietojen saantia koskevista rajoituksista 
muuta johdu, aikaisintaan silloin, kun se on viran-
omaisen tai tämän lukuun toimivan käytettävissä.

8 § 

Asiakirjan saattaminen yleisesti julkisuuteen

Kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto, talouspo-
liittinen aloite ja toimenpidesuunnitelma sekä muu 
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sellainen asiakirja, johon sisältyvillä tiedoilla voi ilmei-
sesti olla vaikutusta pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin, 
on saatettava yleisesti julkiseksi mahdollisimman pian 
6 ja 7 §:ssä tarkoitetun ajankohdan jälkeen.

3 luku 

Oikeus saada tieto asiakirjasta

9 § 

Tiedonsaanti julkisesta asiakirjasta

Jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asia-
kirjasta, joka on julkinen.

Tiedon antaminen asiakirjasta, joka 6 ja 7 §:n mukaan 
ei ole vielä julkinen, on viranomaisen harkinnassa. 
Harkinnassa on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä 
säädetään.

10 § 

Tiedonsaanti salassa pidettävästä asiakirjasta

Salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai 
sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen 
tässä laissa säädetään. Kun vain osa asiakirjasta on 
salassa pidettävä, tieto on annettava asiakirjan julki-
sesta osasta, jos se on mahdollista niin, ettei salassa 
pidettävä osa tule tietoon.

11 § 

Asianosaisen oikeus tiedonsaantiin

Hakijalla, valittajalla sekä muulla, jonka oikeutta, 
etua tai velvollisuutta asia koskee (asianosainen), 
on oikeus saada asiaa käsittelevältä tai käsitelleeltä 
viranomaiselta tieto muunkin kuin julkisen asiakirjan 
sisällöstä, joka voi tai on voinut vaikuttaa hänen 
asiansa käsittelyyn.

Asianosaisella, hänen edustajallaan ja avustajallaan 
ei ole edellä 1 momentissa tarkoitettua oikeutta:

1) asiakirjaan, josta tiedon antaminen olisi vastoin 
erittäin tärkeää yleistä etua taikka lapsen etua tai 
muuta erittäin tärkeätä yksityistä etua;

2) esitutkinnassa ja poliisitutkinnassa esitettyyn tai 
laadittuun asiakirjaan ennen tutkinnan lopettamis-
ta, jos tiedon antamisesta aiheutuisi haittaa asian 
selvittämiselle;

3) esittelymuistioon, ratkaisuehdotukseen ja niihin 
verrattavaan muuhun asian valmistelua varten vi-
ranomaisen laatimaan asiakirjaan ennen kuin asian 
käsittely on kysymyksessä olevassa viranomaisessa 
päättynyt; ylioppilastutkintoa varten annetusta 
koevastauksesta sekä koevastauksen arvostelleen yli-
oppilastutkintolautakunnan määräämän arvostelijan 
henkilöllisyydestä tiedon voi saada kuitenkin vasta, 
kun ylioppilastutkintolautakunta on suorittanut 
lopullisen arvostelun;

4) viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oi-
keudenkäyntiin valmistautumista varten laatimaan 

tai hankkimaan asiakirjaan, jos tiedon antaminen 
olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön 
etua oikeudenkäynnissä;

5) tietoihin ulosottoasiassa ennen ulosmittauksen 
toimittamista ja omaisuuden haltuun saamista, jos 
tiedon antaminen tuntuvasti vaikeuttaisi täytäntöön-
panoa, eikä muihin kuin velallisen taloudellista ase-
maa koskeviin tietoihin, ellei tietoja tarvita takaisin-
saantikanteen nostamista varten; (27.6.2003/684) 

6) viranomaisen järjestämässä tarjouskilpailussa 
toisen tarjouksen tekijän liike- tai ammattisalai-
suutta koskeviin tietoihin tarjouksen hintaa lukuun 
ottamatta;

7) todistajan, asianomistajan tai asianosaisen taikka 
rikosilmoituksen, lastensuojelulain (683/1983) 40 
§:ssä tarkoitetun ilmoituksen tai muun niihin ver-
rattavan viranomaisen toimenpiteitä edellyttävän 
ilmoituksen tekijän salassa pidettäviin osoite-, puhe-
lin- ja muihin vastaaviin yhteystietoihin, jos tiedon 
antaminen vaarantaisi todistajan, asianomistajan tai 
asianosaisen tai ilmoituksen tekijän turvallisuutta, 
etuja tai oikeuksia.

Jos asiakirja kuuluu riita- tai rikosasian oikeuden-
käyntiaineistoon, oikeudenkäynnin asianosaisella 
on kuitenkin 2 momentin estämättä oikeus saada 
siitä tieto muissa kuin 2 momentin 7 kohdassa 
tarkoitetuissa tapauksissa. Siltä osin kuin asiakirja 
sisältää tietoja oikeudenkäymiskaaren 1 luvun 7 §:
ssä tarkoitetusta neuvottelusta, tiedon asiakirjasta 
saa vain viranomaisen luvalla.

Sillä, jonka muutoksenhakuoikeus perustuu kunnan 
tai muun yhteisön jäsenyyteen, on tämän pykälän 
nojalla oikeus saada tieto vain asiassa annetusta 
ratkaisusta niiltä osin kuin se on julkinen.

12 § 

Oikeus saada tieto itseään koskevasta asiakirjasta

Jokaisella on oikeus saada tieto hänestä itsestään 
viranomaisen asiakirjaan sisältyvistä tiedoista 11 §:n 
2 ja 3 momentissa säädetyin rajoituksin, jollei laissa 
toisin säädetä.

4 luku 

Tiedon antaminen asiakirjasta

13 § 

Asiakirjan pyytäminen

Pyyntö saada tieto viranomaisen asiakirjan sisällöstä 
on yksilöitävä riittävästi siten, että viranomainen 
voi selvittää, mitä asiakirjaa pyyntö koskee. Tiedon 
pyytäjää on diaarin ja muiden hakemistojen avulla 
avustettava yksilöimään asiakirja, josta hän haluaa 
tiedon. Tiedon pyytäjän ei tarvitse selvittää henki-
löllisyyttään eikä perustella pyyntöään, ellei tämä 
ole tarpeen viranomaiselle säädetyn harkintavallan 
käyttämiseksi tai sen selvittämiseksi, onko pyytäjällä 
oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä.
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Pyydettäessä saada tieto salassa pidettävästä asia-
kirjasta taikka viranomaisen henkilörekisteristä tai 
muusta asiakirjasta, josta tieto voidaan luovuttaa 
vain tietyin edellytyksin, tiedon pyytäjän on, joll-
ei erikseen toisin säädetä, ilmoitettava tietojen 
käyttötarkoitus sekä muut tietojen luovuttamisen 
edellytysten selvittämiseksi tarpeelliset seikat sekä 
tarvittaessa tiedot siitä, miten tietojen suojaus on 
tarkoitus järjestää.

14 § 

Asiakirjan antamisesta päättäminen

Viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se 
viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei 15 
§:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä. 
Valtuusto voi kunnan johtosäännöllä kuitenkin antaa 
tässä laissa tarkoitettuna viranomaisena toimivalle 
kunnalliselle toimielimelle oikeuden siirtää päättä-
mässään laajuudessa asiakirjan antamista koskevaa 
viranomaisen ratkaisuvaltaa alaiselleen viranhaltijal-
le. Tiedon antamisesta asiakirjasta, joka on laadittu 
viranomaisen toimeksiantotehtävää suoritettaessa 
tai annettu toisen viranomaisen lukuun suoritet-
tavaa tehtävää varten, päättää tehtävän antanut 
viranomainen, jollei toimeksiannosta muuta johdu. 
(23.6.2005/495)

Tiedon asiakirjan sisällöstä antaa se viranomaisen 
henkilöstöön kuuluva, jolle viranomainen on tämän 
tehtävän määrännyt tai jolle se hänen asemansa ja 
tehtäviensä vuoksi muuten kuuluu.

Jos virkamies tai muu 2 momentissa tarkoitettu 
henkilö kieltäytyy antamasta pyydettyä tietoa, hä-
nen on:

1) ilmoitettava tiedon pyytäjälle kieltäytymisen syy;

2) annettava tieto siitä, että asia voidaan saattaa 
viranomaisen ratkaistavaksi;

3) tiedusteltava asian kirjallisesti vireille saattaneelta 
tiedon pyytäjältä, haluaako hän asian siirrettäväksi 
viranomaisen ratkaistavaksi; sekä

4) annettava tieto käsittelyn johdosta perittävistä 
maksuista.

Tässä pykälässä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivy-
tyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava 
mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden 
viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut 
asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydet-
tyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa 
pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy 
aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaati-
vat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista 
suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto 
julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuu-
kauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut 
asiakirjan saamista koskevan pyynnön.

15 § 

Asiakirjan pyytämistä koskevan asian siirtäminen 
toiselle viranomaiselle

Jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, jonka toinen 
viranomainen on laatinut tai joka kuuluu toisen 
viranomaisen käsiteltävänä olevaan asiaan, viran-
omainen voi siirtää tiedonsaantia koskevan asian 
sen viranomaisen ratkaistavaksi, joka on laatinut 
asiakirjan tai jonka käsiteltäväksi asia kokonaisuu-
dessaan kuuluu.

Jos viranomaiselta pyydetään henkilöä, yritystä, kiin-
teistöä tai ajoneuvoa koskevia taikka muita sellaisia 
yksilöinti- tai osoitetietoja, joita toinen viranomainen 
tallettaa yleiseen käyttöön tarkoitettuun rekisteriin, 
viranomainen voi siirtää tiedonsaantia koskevan 
pyynnön asianomaisen rekisteriviranomaisen käsi-
teltäväksi.

Jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, johon 25 
§:n mukaisesti on ollut velvollisuus tehdä turvalli-
suusluokkaa koskeva merkintä ja jonka muu viran-
omainen on laatinut, viranomaisen on siirrettävä 
asia asiakirjan laatineen viranomaisen ratkaistavaksi. 
Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista an-
netussa laissa (588/2004) tarkoitettua turvallisuus-
luokiteltua asiakirjaa koskeva asia on siirrettävä 
sille viranomaiselle, jolle sopimuspuoli on asiakirjan 
toimittanut. (23.6.2005/495) 

L:lla 495/2005 lisätty 3 momentti tulee voimaan 
1.10.2005.

16 § 

Asiakirjan antamistavat

Viranomaisen asiakirjan sisällöstä annetaan tieto 
suullisesti taikka antamalla asiakirja viranomaisen 
luona nähtäväksi ja jäljennettäväksi tai kuunnelta-
vaksi tai antamalla siitä kopio tai tuloste. Tieto asia-
kirjan julkisesta sisällöstä on annettava pyydetyllä 
tavalla, jollei pyynnön noudattaminen asiakirjojen 
suuren määrän tai asiakirjan kopioinnin vaikeuden 
tai muun niihin verrattavan syyn vuoksi aiheuta 
kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.

Viranomaisen ratkaisuista automaattisen tietojenkä-
sittelyn avulla ylläpidetyn rekisterin julkisista tiedois-
ta on oikeus saada kopio teknisenä tallenteena tai 
muutoin sähköisessä muodossa, jollei erityisistä syistä 
muuta johdu. Tietojen antaminen vastaavassa muo-
dossa muusta julkisesta asiakirjasta on viranomaisen 
harkinnassa, jollei toisin säädetä.

Viranomaisen henkilörekisteristä saa antaa henkilö-
tietoja sisältävän kopion tai tulosteen tai sen tiedot 
sähköisessä muodossa, jollei laissa ole toisin erikseen 
säädetty, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen 
suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallet-
taa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Henkilötietoja 
saa kuitenkin luovuttaa suoramarkkinointia ja mie-
lipide- tai markkinatutkimusta varten vain, jos niin 
erikseen säädetään tai jos rekisteröity on antanut 
siihen suostumuksensa.
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5 luku 

Viranomaisen velvollisuudet edistää tiedonsaantia 
ja hyvää tiedonhallintatapaa

17 § 

Tiedonsaantioikeuksien huomioon ottaminen 
päätöksenteossa

Viranomainen on tämän lain mukaisia päätöksiä 
tehdessään ja muutoinkin tehtäviään hoitaessaan 
velvollinen huolehtimaan siitä, että tietojen saamista 
viranomaisen toiminnasta ei lain 1 ja 3 § huomioon 
ottaen rajoiteta ilman asiallista ja laissa säädettyä 
perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun 
vuoksi on tarpeellista ja että tiedon pyytäjiä kohdel-
laan tasapuolisesti.

Asiakirjasalaisuutta koskevia säännöksiä sovellet-
taessa on lisäksi otettava huomioon, onko asiakirjan 
salassapitovelvollisuus riippumaton asiakirjan anta-
misesta johtuvista tapauskohtaisista vaikutuksista 
(vahinkoedellytyslausekkeeton salassapitosäännös) 
vai määräytyykö julkisuus asiakirjan antamisesta 
johtuvien haitallisten vaikutusten perusteella (julki-
suusolettamaan perustuva salassapitosäännös) vai 
edellyttääkö julkisuus sitä, ettei tiedon antamisesta 
ilmeisesti aiheudu haitallisia vaikutuksia (salassapito-
olettamaan perustuva salassapitosäännös).

Harkittaessa yleisöltä salassa pidettävän tiedon 
antamista ennalta määritellylle tiedonsaajalle jul-
kisuus- tai salassapito-olettaman sisältävän sään-
nöksen osoittamissa rajoissa on pidettävä huolta 
siitä, että tiedonsaajalla on tämän lain mukainen 
vaitiolovelvollisuus ja että tietoja annetaan muille 
kuin viranomaisille ja niissä toimiville vain, jos tiedon 
antamiselle on painava yleinen syy. (23.6.2005/495) 

L:lla 495/2005 lisätty 3 momentti tulee voimaan 
1.10.2005.

18 § 

Hyvä tiedonhallintatapa

Viranomaisen tulee hyvän tiedonhallintatavan luo-
miseksi ja toteuttamiseksi huolehtia asiakirjojen ja 
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen 
asianmukaisesta saatavuudesta, käytettävyydestä 
ja suojaamisesta sekä eheydestä ja muusta tietojen 
laatuun vaikuttavista tekijöistä sekä tässä tarkoituk-
sessa erityisesti:

1) pitää luetteloa käsiteltäviksi annetuista ja ote-
tuista sekä ratkaistuista ja käsitellyistä asioista tai 
muutoin huolehtia siitä, että sen julkiset asiakirjat 
ovat vaivattomasti löydettävissä;

2) laatia ja pitää saatavilla kuvaukset pitämistään 
tietojärjestelmistä sekä niistä saatavissa olevista jul-
kisista tiedoista, jollei tiedon antaminen ole vastoin 
24 §:n tai muun lain säännöksiä;

3) selvittää tietojärjestelmien käyttöönottoa sekä 
hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia val-

misteltaessa suunniteltujen toimenpiteiden vaikutus 
asiakirjojen julkisuuteen, salassapitoon ja suojaan 
sekä tietojen laatuun samoin kuin ryhtyä tarpeel-
lisiin toimenpiteisiin tietoon liittyvien oikeuksien 
ja tiedon laadun turvaamiseksi sekä asiakirjojen ja 
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen 
suojan järjestämiseksi;

4) suunnitella ja toteuttaa asiakirja- ja tietohallintonsa 
samoin kuin ylläpitämänsä tietojärjestelmät ja tieto-
jenkäsittelyt niin, että asiakirjojen julkisuus voidaan 
vaivattomasti toteuttaa ja että asiakirjat ja tietojär-
jestelmät sekä niihin sisältyvät tiedot arkistoidaan 
tai hävitetään asianmukaisesti ja että asiakirjojen ja 
tietojärjestelmien sekä niihin sisältyvien tietojen suoja, 
eheys ja laatu turvataan asianmukaisin menettelyta-
voin ja tietoturvallisuusjärjestelyin ottaen huomioon 
tietojen merkitys ja käyttötarkoitus sekä asiakirjoihin 
ja tietojärjestelmiin kohdistuvat uhkatekijät ja tieto-
turvallisuustoimenpiteistä aiheutuvat kustannukset;

5) huolehtia siitä, että sen palveluksessa olevilla on 
tarvittava tieto käsiteltävien asiakirjojen julkisuudesta 
sekä tietojen antamisessa ja käsittelyssä sekä niiden 
ja asiakirjojen ja tietojärjestelmien suojaamisessa 
noudatettavista menettelyistä, tietoturvallisuusjär-
jestelyistä ja tehtävänjaosta, samoin kuin siitä, että 
hyvän tiedonhallintavan toteuttamiseksi annettujen 
säännösten, määräysten ja ohjeiden noudattamista 
valvotaan.

Jos tämän lain nojalla annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa niin säädetään, valtion hallinto- ja lain-
käyttöviranomaisten on sen lisäksi, mitä 1 momentin 
1–5 kohdassa säädetään, hyvän tiedonhallintatavan 
toteuttamiseksi velvollisuus:

1) turvata tietojärjestelmiä suunnitellessaan ja kehit-
täessään mahdollisuudet hyödyntää tietojärjestel-
miä muiden viranomaisten toiminnassa sekä ottaa 
tässä tarkoituksessa huomioon yhteensopivuuden 
varmistamiseksi tämän lain nojalla säädetyt tekniset 
vaatimukset;

2) osallistua useammalle viranomaiselle yhteiseen 
yleisen tietoverkon avulla toteutettavaan asiakas-
palvelujärjestelmään taikka yleisesti merkittävien 
asioiden valmistelun julkisuutta edistävien rekisterien 
ylläpitoon. (23.6.2005/495) 

Arkistotoimen tehtävistä on voimassa, mitä arkisto-
laissa (831/1994) tai sen nojalla säädetään tai mää-
rätään.

19 § 

Viranomaisen tiedonantovelvollisuus keskeneräi-
sissä asioissa

Viranomaisen on, jollei salassapitosäännöksistä 
muuta johdu, pidettävä saatavissa asiakirjoja, joista 
selviävät tiedot:

1) lainsäädännön uudistamista koskevan työn käyn-
nistämisestä, sitä koskevasta toimeksiannosta, ase-
tetusta määräajasta sekä valmistelusta vastaavasta 
henkilöstä;
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2) valmisteilla olevista yleisesti merkittäviä kysy-
myksiä koskevista suunnitelmista, selvityksistä ja 
ratkaisuista.

Viranomaisen on pyydettäessä annettava suullisesti 
tai muulla sopivalla tavalla tietoja 1 momentissa mai-
nittujen asioiden käsittelyvaiheesta, esillä olevista 
vaihtoehdoista ja niiden vaikutusten arvioinneista 
sekä asiaan liittyvistä yksilöiden ja yhteisöjen vaiku-
tusmahdollisuuksista.

20 § 

Viranomaisen velvollisuus tuottaa ja jakaa tietoa

Viranomaisen on edistettävä toimintansa avoimuutta 
ja tässä tarkoituksessa tarvittaessa laadittava oppai-
ta, tilastoja ja muita julkaisuja sekä tietoaineistoja 
palveluistaan, ratkaisukäytännöstään sekä yhteiskun-
taoloista ja niiden kehityksestä toimialallaan. Laati-
misvelvollisuuden tarvetta arvioitaessa on otettava 
huomioon, missä määrin viranomaisen toiminnasta 
on saatavissa tietoja asiakirjojen julkisuuden avulla 
tai yleisen tilastotuotannon perusteella.

Viranomaisen on tiedotettava toiminnastaan ja pal-
veluistaan sekä yksilöiden ja yhteisöjen oikeuksista ja 
velvollisuuksista toimialaansa liittyvissä asioissa.

Viranomaisten on huolehdittava siitä, että yleisön 
tiedonsaannin kannalta keskeiset asiakirjat tai niitä 
koskevat luettelot ovat tarpeen mukaan saatavissa 
kirjastoissa tai yleisissä tietoverkoissa taikka muilla 
yleisön helposti käytettävissä olevilla keinoilla.

21 § 

Tietoaineistojen tuottaminen pyynnöstä

Viranomainen voi pyynnöstä tuottaa ja luovuttaa 
eri käyttötarkoituksia varten automaattisen tieto-
jenkäsittelyn avulla ylläpitämäänsä yhteen tai use-
ampaan tietojärjestelmään talletetuista merkeistä 
muodostetun tietoaineiston, jos tietoaineiston 
luovuttaminen ei sen muodostamisessa käytettyjen 
hakuperusteiden, tietojen määrän tai laadun taikka 
tietoaineiston käyttötarkoituksen vuoksi ole vastoin 
sitä, mitä asiakirjan salassapidosta ja henkilötietojen 
suojasta säädetään.

Asianomaisten viranomaisten luvalla ja 1 momentissa 
säädetyin edellytyksin tietoaineisto voidaan tuottaa 
myös eri viranomaisten ylläpitämistä tietojärjestel-
mistä.

6 luku 

Salassapitovelvoitteet

22 § 

Asiakirjasalaisuus

Viranomaisen asiakirja on pidettävä salassa, jos se 
tässä tai muussa laissa on säädetty salassa pidettä-
väksi tai jos viranomainen lain nojalla on määrännyt 
sen salassa pidettäväksi taikka jos se sisältää tietoja, 
joista on lailla säädetty vaitiolovelvollisuus.

Salassa pidettävää viranomaisen asiakirjaa tai sen ko-
piota tai tulostetta siitä ei saa näyttää eikä luovuttaa 
sivulliselle eikä antaa sitä teknisen käyttöyhteyden 
avulla tai muulla tavalla sivullisen nähtäväksi tai 
käytettäväksi.

23 § 

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

Viranomaisen palveluksessa oleva samoin kuin luot-
tamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan 
salassa pidettävää sisältöä tai tietoa, joka asiakirjaan 
merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan 
viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seik-
kaa, josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. 
Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa 
paljastaa senkään jälkeen, kun toiminta viranomai-
sessa tai tehtävän hoitaminen viranomaisen lukuun 
on päättynyt.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, 
joka harjoittelijana tai muutoin toimii viranomai-
sessa taikka viranomaisen toimeksiannosta tai toi-
meksiantotehtävää hoitavan palveluksessa taikka 
joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai 
lain perusteella annetun luvan nojalla, jollei laista 
tai sen perusteella annetusta luvasta muuta johdu. 
Vaitiolovelvollisuus on myös sillä, jolle viranomainen 
on ilmoittanut julkisuus- tai salassapito-olettaman 
sisältävän salassapitosäännöksen osoittamissa ra-
joissa tietoja, jotka ovat yleisöltä salassa pidettäviä. 
Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei 
saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman perusteella 
saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat 
muita kuin asianosaista itseään. (23.6.2005/495) 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa 
käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toi-
sen hyödyksi tai toisen vahingoksi. Asianosainen, hä-
nen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää 
muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja, kun 
kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden 
hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen 
tiedonsaantioikeus on perustunut.

24 § 

Salassa pidettävät viranomaisen asiakirjat

Salassa pidettäviä viranomaisen asiakirjoja ovat, jollei 
erikseen toisin säädetä:

1) valtioneuvoston ulkopoliittisia asioita käsittelevän 
valiokunnan asiakirjat, jollei valiokunta toisin päätä, 
sekä ulkoasioita hoitavan ministeriön ja Suomen 
edustustojen poliittiset tilannearvioinnit, poliittisis-
ta tai taloudellisista suhteista toisen valtion kanssa 
käytyjä neuvotteluja koskevat asiakirjat ja ulkoasi-
ainhallinnon alaan kuuluvat salakirjoitetut viestit, 
jollei asianomainen ministeriö toisin päätä;

2) muut kuin 1 kohdassa tarkoitetut asiakirjat, jot-
ka koskevat Suomen suhteita toiseen valtioon tai 
kansainväliseen järjestöön, asiakirjat, jotka liittyvät 
kansainvälisessä lainkäyttö- tai tutkintaelimessä tai 
muussa kansainvälisessä toimielimessä käsiteltävään 



65

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta

asiaan, ja asiakirjat, jotka koskevat Suomen valtion, 
Suomen kansalaisten, Suomessa oleskelevien henkilöi-
den tai Suomessa toimivien yhteisöjen suhteita toisen 
valtion viranomaisiin, henkilöihin tai yhteisöihin, jos 
tiedon antaminen niistä aiheuttaisi vahinkoa tai hait-
taa Suomen kansainvälisille suhteille tai edellytyksille 
toimia kansainvälisessä yhteistyössä;

3) poliisille ja muille esitutkintaviranomaisille ja vi-
ralliselle syyttäjälle sekä tarkastus- ja valvontaviran-
omaisille tehdyt ilmoitukset rikoksesta, esitutkintaa 
ja syyteharkintaa varten saadut ja laaditut asiakirjat 
sekä haastehakemus, haaste ja siihen annettu vastaus 
rikosasiassa, kunnes asia on ollut esillä tuomioistui-
men istunnossa taikka kun virallinen syyttäjä on päät-
tänyt jättää syytteen nostamatta tai kun asia on jätet-
ty sikseen, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen 
niistä ei vaaranna rikoksen selvittämistä tai tutkinnan 
tarkoituksen toteutumista tai ilman painavaa syytä 
aiheuta asiaan osalliselle vahinkoa tai kärsimystä tai 
estä tuomioistuinta käyttämästä oikeuttaan määrätä 
asiakirjojen salassapidosta oikeudenkäynnin julkisuu-
desta annetun lain (945/1984) mukaan;

4) poliisin ja muun esitutkintaviranomaisen rikosten 
ehkäisemistä tai niiden selvittämistä varten ylläpitä-
mät rekisterit ja rikosten ehkäisemistä koskevat sel-
vitykset samoin kuin henkilöllisyyden tai matkustus-
oikeuden todentamista tai varmentamista koskevan 
hallintoasian käsittelyssä saamat ja ottamat henkilön 
valokuvat ja muut henkilötuntomerkkitiedot sekä 
henkilölle tai henkilökortille tai matkustusasiakirjalle 
annetut erityiset tunnisteet;

5) poliisin, rajavartiolaitoksen ja tullilaitoksen sekä 
vankeinhoitoviranomaisen taktisia ja teknisiä me-
netelmiä ja suunnitelmia koskevia tietoja sisältävät 
asiakirjat, jos tiedon antaminen niistä vaarantaisi 
rikosten ehkäisemistä ja selvittämistä tai yleisen jär-
jestyksen ja turvallisuuden taikka rangaistuslaitoksen 
järjestyksen ylläpitämistä;

6) kanteluasiakirjat ennen asian ratkaisua, jos tiedon 
antaminen niistä vaikeuttaisi asian selvittämistä tai 
ilman painavaa syytä olisi omiaan aiheuttamaan 
vahinkoa tai kärsimystä asiaan osalliselle;

7) henkilöiden, rakennusten, laitosten, rakennelmien 
sekä tieto- ja viestintäjärjestelmien turvajärjeste-
lyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat 
asiakirjat, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen 
niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen 
toteutumista;

8) asiakirjat, jotka koskevat onnettomuuksiin tai 
poikkeusoloihin varautumista, väestönsuojelua tai 
onnettomuuden selvittämistä, jos tiedon antaminen 
niistä vahingoittaisi tai vaarantaisi turvallisuutta, 
väestönsuojelun toteuttamista tai poikkeusoloihin 
varautumista, aiheuttaisi haittaa onnettomuuden 
selvittämiselle taikka loukkaisi onnettomuuden uh-
rien oikeuksia tai heidän muistoaan tai läheisiään, 
jollei tiedon antaminen ole tarpeen viranomaisen 
tehtävän suorittamiseksi;

9) suojelupoliisin ja muiden viranomaisten asiakirjat, 
jotka koskevat valtion turvallisuuden ylläpitämistä, 

jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei 
vaaranna valtion turvallisuutta;

10) asiakirjat, jotka koskevat sotilastiedustelua, puo-
lustusvoimien varustamista, kokoonpanoa, sijoitusta 
tai käyttöä taikka muuta sotilaallista maanpuolus-
tusta taikka maanpuolustusta palvelevia keksintöjä, 
rakenteita, laitteita tai järjestelmiä taikka maanpuo-
lustuksen kannalta muutoin merkityksellisiä kohteita 
taikka puolustusvalmiuteen varautumista, jollei ole 
ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vahingoita 
tai vaaranna maanpuolustuksen etua;

11) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja raha- ja valuut-
tapoliittisista päätöksistä tai toimenpiteistä taikka 
niiden valmistelusta tai tietoja fi nanssi- ja tulopoli-
tiikan valmistelusta taikka fi nanssi-, tulo-, raha- tai 
valuuttapoliittisten päätösten tai toimenpiteiden 
tarpeiden selvittämisestä, jos tiedon antaminen 
niistä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuole-
na taikka vaarantaisi päätösten tai toimenpiteiden 
tarkoituksen toteutumisen tai muutoin merkittävästi 
vaikeuttaisi fi nanssi-, tulo-, raha- tai valuuttapolitii-
kan hoitamista;

12) rahoitusmarkkinoita ja vakuutustoimintaa val-
vovien sekä rahoitusmarkkinoiden ja vakuutusjär-
jestelmien toimivuudesta vastaavien viranomaisten 
laissa säädettyjä tehtäviä varten laaditut selvitykset, 
joista ilmenee tietoja markkinoiden toimivuudesta 
tai rahoitus-, vakuutus- tai eläkelaitoksista tai niiden 
asiakkaista, jos tiedon antaminen niistä aiheuttaisi 
vahinkoa tai haittaa rahoitus- tai vakuutusjärjestel-
män luotettavuudelle ja toimivuudelle;

13) kansantalouden kehitystä kuvaava tilasto, ta-
louspoliittinen aloite ja toimenpidesuunnitelma sekä 
muut sellaiset asiakirjat, joihin sisältyvillä tiedoilla 
ilmeisesti voi olla vaikutusta pääoma- ja rahoitus-
markkinoilla, ennen kuin tiedot on saatettu 8 §:ssä 
tarkoitetulla tavalla yleisesti julkisiksi;

14) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja uhanalaisista 
eläin- tai kasvilajeista tai arvokkaiden luonnon-
alueiden suojelusta, jos tiedon antaminen niistä 
vaarantaisi kysymyksessä olevan eläin- tai kasvilajin 
tai alueen suojelun;

15) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja viranomaisen 
tehtäväksi säädetystä tarkastuksesta tai muusta val-
vontatoimeen liittyvästä seikasta, jos tiedon antami-
nen niistä vaarantaisi valvonnan tai sen tarkoituksen 
toteutumisen tai ilman painavaa syytä olisi omiaan 
aiheuttamaan vahinkoa asiaan osalliselle;

16) tilastoviranomaiselle tilastojen laatimista varten 
annetut asiakirjat samoin kuin asiakirjat, jotka on 
vapaaehtoisesti annettu viranomaiselle tutkimusta 
tai tilastointia varten; (23.4.2004/281) 

17) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja valtion, kun-
nan tai muun julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai säätiön liike- tai 
ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset asiakir-
jat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta liike-
toimintaa koskevasta seikasta, jos tiedon antaminen 
niistä aiheuttaisi mainituille yhteisöille, laitoksille tai 
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säätiöille taloudellista vahinkoa tai saattaisi toisen 
samanlaista tai muutoin kilpailevaa toimintaa har-
joittavan julkisyhteisön tai yksityisen parempaan 
kilpailuasemaan tai heikentäisi julkisyhteisön tai 4 
§:n 2 momentissa tarkoitetun yhteisön, laitoksen tai 
säätiön mahdollisuuksia edullisiin hankintoihin tai 
sijoitus-, rahoitus- ja velanhoitojärjestelyihin;

18) asiakirjat, jotka sisältävät valtion, kunnan tai 
muun julkisyhteisön työmarkkinaosapuolena tai 
työriidan osapuolena laatimia tai saamia tietoja, jos 
tiedon antaminen niistä olisi vastoin julkisyhteisön 
etua työnantajana, sekä asiakirjat, jotka sisältävät 
valtion edustajien maataloustukineuvotteluja varten 
laatimia tai saamia tietoja, jos tiedon antaminen niis-
tä olisi vastoin valtion etua neuvotteluosapuolena;

19) viranomaisen oikeudenkäynnin osapuolena oi-
keudenkäyntiin valmistautumista varten laatimat ja 
hankkimat asiakirjat, jos tiedon antaminen asiakirjas-
ta olisi vastoin julkisyhteisön tai 4 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun yhteisön, laitoksen, säätiön tai henkilön 
etua oikeudenkäynnissä;

20) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä lii-
ke- tai ammattisalaisuudesta, samoin kuin sellaiset 
asiakirjat, jotka sisältävät tietoja muusta vastaavasta 
yksityisen elinkeinotoimintaa koskevasta seikasta, jos 
tiedon antaminen niistä aiheuttaisi elinkeinonhar-
joittajalle taloudellista vahinkoa, ja kysymys ei ole 
kuluttajien terveyden tai ympäristön terveellisyy-
den suojaamiseksi tai toiminnasta haittaa kärsivien 
oikeuksien valvomiseksi merkityksellisistä tiedoista 
tai elinkeinonharjoittajan velvollisuuksia ja niiden 
hoitamista koskevista tiedoista;

21) asiakirjat, jotka koskevat opinnäytetyön tai tie-
teellisen tutkimuksen suunnitelmaa tai perusaineis-
toa taikka teknologista tai muuta kehittämistyötä tai 
niiden arviointia, jollei ole ilmeistä, että tiedon an-
taminen niistä ei aiheuta opinnäytetyön, tutkimuk-
sen tai kehittämistyön suorittamiselle taikka niiden 
hyödyntämiselle tai sen asianmukaiselle arvioinnille 
tai tutkijalle taikka tutkimuksen tai kehittämistyön 
toimeksiantajalle haittaa;

22) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja pääsy- tai muus-
ta kokeesta tai testistä, jos tiedon antaminen vaa-
rantaisi kokeen tai testin tarkoituksen toteutumisen 
tai testin käyttämisen vastaisuudessa;

23) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön vuo-
situloista tai kokonaisvarallisuudesta taikka tuen tai 
etuuden perusteena olevista tuloista ja varallisuudes-
ta taikka jotka muutoin kuvaavat hänen taloudellista 
asemaansa, sekä ulosottoviranomaisen asiakirjat 
siltä osin kuin ne sisältävät sellaisia tietoja, jotka 
ulosottorekisteriin merkittyinä olisivat ulosottolain 
(37/1895) mukaan salaisia, sekä tiedot luonnollisesta 
henkilöstä ulosottovelallisena ja ulosottoselvitys; 
(27.6.2003/684)

24) asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai turva-
paikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, jollei ole 
ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna 
pakolaisen tai hakijan tai näiden läheisten turval-
lisuutta;

25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon 
asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä 
tämän saamasta etuudesta tai tukitoimesta taikka so-
siaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasi-
akkaan palvelusta taikka tietoja henkilön terveyden-
tilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan 
terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka 
tietoja henkilön seksuaalisesta käyttäytymisestä ja 
suuntautumisesta; (11.12.2002/1060) 

26) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta epäil-
lyn, asianomistajan tai muun rikosasiaan liittyvän 
henkilön yksityiselämään liittyvistä arkaluonteisista 
seikoista samoin kuin sellaiset asiakirjat, jotka sisäl-
tävät tietoja rikoksen uhrista, jos tiedon antaminen 
loukkaisi rikoksen uhrin oikeuksia tai hänen muis-
toaan tai läheisiään, jollei tiedon antaminen ole 
tarpeen viranomaisen tehtävän suorittamiseksi;

27) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja rikoksesta 
syytetylle tehdystä oikeuspsykiatrisesta mielentila-
tutkimuksesta, nuoresta rikoksentekijästä laaditusta 
henkilötutkinnasta tai vankeusrangaistuksen sijasta 
suoritettavan yhdyskuntapalvelun soveltuvuusselvi-
tyksestä;

28) hallintoviranomaisen asiakirjat ja rekisterit, jotka 
sisältävät tietoja tuomitusta, vangitusta tai muutoin 
vapautensa menettäneestä henkilöstä, jollei ole 
ilmeistä, että tiedon antaminen ei vaaranna asian-
omaisen tulevaa toimeentuloa, yhteiskuntaan sopeu-
tumista tai turvallisuutta, ja jos tiedon antamiseen 
on perusteltu syy;

29) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilölle suori-
tetusta psykologisesta testistä tai soveltuvuuskokees-
ta tai sen tuloksesta taikka asevelvollisen sijoittamista 
tai työntekijän valintaa tai palkkauksen perustetta 
varten tehdyistä arvioinneista;

30) oppilashuoltoa ja oppilaan opetuksesta vapa-
uttamista koskevat asiakirjat, oppilaan ja kokelaan 
koesuoritukset sekä sellaiset oppilaitoksen antamat 
todistukset ja muut asiakirjat, jotka sisältävät op-
pilaan henkilökohtaisten ominaisuuksien sanallista 
arviointia koskevia tietoja, samoin kuin asiakirjat, 
joista ilmenee ylioppilastutkintolautakunnan mää-
räämien arvostelijoiden arvostelutehtäviä koskeva 
koulukohtainen työnjako, kunnes on kulunut vuosi 
kyseisestä tutkintakerrasta; 

31) asiakirjat, jotka sisältävät tiedon henkilön il-
moittamasta salaisesta puhelinnumerosta tai tiedon 
matkaviestimen sijaintipaikasta, samoin kuin asiakir-
jat, jotka sisältävät tiedon henkilön kotikunnasta ja 
hänen siellä olevasta asuinpaikastaan tai tilapäisestä 
asuinpaikastaan samoin kuin puhelinnumerosta ja 
muista yhteystiedoista, jos henkilö on pyytänyt tie-
don salassapitoa ja hänellä on perusteltu syy epäillä 
itsensä tai perheensä terveyden tai turvallisuuden 
tulevan uhatuksi; (30.11.2001/1151) 

32) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja henkilön 
poliittisesta vakaumuksesta tai tietoja henkilön 
yksityiselämän piirissä esittämistä mielipiteistä taik-
ka tietoja henkilön elintavoista, osallistumisesta 
yhdistystoimintaan tai vapaa-ajan harrastuksista, 
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perhe-elämästä tai muista niihin verrattavista henki-
lökohtaisista oloista; asiakirjat, jotka sisältävät tietoja 
henkilön toimimisesta poliittisessa tai muussa luot-
tamustehtävässä tai henkilön pyrkimisestä sellaiseen 
tehtävään samoin kuin henkilön osallistumisesta 
poliittisen puolueen perustamiseen ja rekisteröintiin 
tai valitsijayhdistyksen perustamiseen vaaleja varten, 
ovat kuitenkin julkisia.

Edellä 1 momentissa ja muussa laissa säädettyjä asia-
kirjasalaisuutta koskevia säännöksiä sovellettaessa 
on otettava huomioon, mitä 17 §:ssä säädetään.

25 § (23.6.2005/495) 

Salassapito- ja luokitusmerkintä

Viranomaisen asiakirjaan, jonka viranomainen antaa 
asianosaiselle ja joka on salassa pidettävä toisen tai 
yleisen edun vuoksi, on tehtävä merkintä sen salassa 
pitämisestä. Asianosaiselle on annettava tieto hänen 
salassapitovelvollisuudestaan myös silloin, kun salas-
sa pidettäviä tietoja annetaan suullisesti.

Merkintä voidaan tehdä muihinkin kuin 1 momen-
tissa tarkoitettuihin salassa pidettäviin asiakirjoihin. 
Merkinnästä tulee käydä ilmi, miltä osin asiakirja 
on salassa pidettävä ja mihin salassapito perustuu. 
Jos salassapito perustuu säännökseen, jossa on 
vahinkoedellytyslauseke, merkintä voidaan tehdä 
kuitenkin niin, että siitä ilmenee vain se säännös, 
johon salassapito perustuu.

Asiakirjaan voidaan tehdä merkintä sen osoitta-
miseksi, minkälaisia tietoturvallisuusvaatimuksia 
asiakirjaa käsiteltäessä noudatetaan (luokitusmer-
kintä). Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista 
annetussa laissa tarkoitettuihin asiakirjoihin on 
tehtävä turvallisuusluokituksesta merkintä siten kuin 
mainitussa laissa säädetään. Turvallisuusluokitukses-
ta on tehtävä merkintä myös, jos valtioneuvoston 
tämän lain 36 §:n nojalla antamalla asetuksella niin 
säädetään.

7 luku 

Salassapidosta poikkeaminen ja sen lakkaaminen

26 § 

Yleiset perusteet salassa pidettävän tiedon anta-
miseen

Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä viran-
omaisen asiakirjasta tiedon, jos:

1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saami-
seen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty; 
tai

2) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvolli-
suus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa.

Viranomainen voi salassapitosäännösten estämättä 
antaa tiedon toisen taloudellisesta asemasta taikka 
liike- tai ammattisalaisuudesta, terveydenhuollon 
tai sosiaalihuollon asiakassuhteesta tai myönnetystä 

etuudesta taikka 24 §:n 1 momentin 32 kohdassa tar-
koitetusta henkilön yksityiselämää koskevasta tai sitä 
vastaavasta muun lain mukaan salassa pidettävästä 
seikasta, jos tieto on tarpeen:

1) yksityisen tai toisen viranomaisen laissa säädetyn 
tiedonantovelvollisuuden toteuttamiseksi; taikka

2) tiedot antavan viranomaisen hoidettavaksi kuu-
luvan korvauksen tai muun vaatimuksen toteutta-
miseksi.

Viranomainen voi antaa salassa pidettävästä asiakir-
jasta tiedon antamansa virka-aputehtävän suoritta-
miseksi sekä toimeksiannostaan tai muuten lukuunsa 
suoritettavaa tehtävää varten, jos se on välttämä-
töntä tehtävän suorittamiseksi. Salassa pidettäviä 
tietoja voi kuitenkin luovuttaa mainittuja tehtäviä 
varten myös silloin, kun salassa pidettävien tietojen 
poistaminen niiden suuren määrän tai muun niihin 
verrattavan syyn vuoksi ei ilmeisesti ole tarkoituksen-
mukaista. Viranomaisen on ennakolta varmistuttava 
siitä, että tietojen salassapidosta ja suojaamisesta 
huolehditaan asianmukaisesti.

27 § 

Arkistoon siirrettyjen asiakirjojen antaminen

Arkistolaissa säädetyssä järjestyksessä arkistoon siir-
retystä, salassa pidettäväksi säädetystä viranomaisen 
asiakirjasta saa antaa tietoja tutkimusta tai muuta 
hyväksyttävää tarkoitusta varten, jollei asiakirjan 
siirtänyt viranomainen ole toisin määrännyt. Tietojen 
antamista harkittaessa on huolehdittava siitä, että 
tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.

Asiakirjan saaneen on annettava kirjallinen sitoumus 
siitä, ettei hän käytä asiakirjaa sen henkilön vahin-
goksi tai halventamiseksi, jota asiakirja koskee, tai 
hänen läheisensä vahingoksi tai halventamiseksi taik-
ka sellaisten muiden etujen loukkaamiseksi, joiden 
suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty.

28 § 

Viranomaisen lupa salassa pidettävän asiakirjan 
saamiseen

Viranomainen voi, jollei lailla toisin säädetä, antaa 
yksittäistapauksessa luvan tietojen saamiseen salassa 
pidettävästä asiakirjastaan tieteellistä tutkimusta, 
tilastointia taikka viranomaisen suunnittelu- tai 
selvitystyötä varten, jos on ilmeistä, ettei tiedon 
antaminen loukkaa niitä etuja, joiden suojaksi sa-
lassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa 
on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen 
vapaus turvataan. Jos asiakirjaan sisältyvät tiedot 
on annettu viranomaiselle sen suostumuksella, jon-
ka etujen suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on 
säädetty, lupaa ei saa antaa vastoin suostumuksessa 
tiedon käytölle ja luovutukselle asetettuja ehtoja. 
Jos lupa tarvitaan usean saman ministeriön alaisen 
viranomaisen asiakirjasta, luvasta päättää ministeriö 
asianomaisia viranomaisia tarvittaessa kuultuaan.
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Edellä 1 momentissa tarkoitettu lupa voidaan antaa 
määräajaksi, ja siihen on liitettävä yleisen ja yksi-
tyisen edun suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. 
Lupa voidaan peruuttaa, milloin siihen harkitaan 
olevan syytä.

29 § 

Salassa pidettävien tietojen antaminen toiselle 
viranomaiselle

Viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle tie-
don salassa pidettävästä asiakirjasta, jos:

1) tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saami-
seen on laissa erikseen nimenomaisesti säädetty;

2) se, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvolli-
suus on säädetty, antaa siihen suostumuksensa;

3) asiakirja on tarpeen käsiteltäessä ennakkotietoa, 
ennakkoratkaisua, viranomaisen päätöksestä tehtyä 
muutoksenhakua taikka toimenpiteestä tehdyn 
kantelun tai alistusasian taikka kansainväliselle 
lainkäyttö- tai tutkintaelimelle tehdyn valituksen 
käsittelemiseksi;

4) tieto on tarpeen viranomaiseen kohdistuvan 
yksittäisen valvonta- tai tarkastustehtävän suorit-
tamiseksi.

Viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle 
tiedon sellaisista osoite- tai muista yhteystiedoista, 
jotka ovat 24 §:n 1 momentin 31 kohdan mukaan 
salassa pidettäviä.

Viranomainen voi avata toiselle viranomaiselle 
teknisen käyttöyhteyden henkilörekisterinsä sellai-
siin tietoihin, jotka toisen viranomaisen on laissa 
erikseen säädetyn velvollisuuden mukaan otettava 
päätöksenteossaan huomioon. Jos henkilötiedot on 
säädetty salassa pidettäväksi, käyttöyhteyden avulla 
saa hakea tietoja vain henkilöistä, jotka ovat anta-
neet siihen suostumuksensa, jollei salassa pidettävien 
tietojen luovuttamisesta erikseen nimenomaisesti 
säädetä toisin.

30 § 

Salassa pidettävien tietojen antaminen ulkomaan 
viranomaiselle ja kansainväliselle toimielimelle

Sen lisäksi, mitä laissa erikseen säädetään, viran-
omainen voi antaa salassa pidettävästä asiakirjasta 
tiedon ulkomaan viranomaiselle tai kansainväliselle 
toimielimelle, jos ulkomaan ja Suomen viranomaisen 
välisestä yhteistyöstä määrätään Suomea sitovassa 
kansainvälisessä sopimuksessa tai säädetään Suomea 
velvoittavassa säädöksessä ja tieto asiakirjasta voitai-
siin tämän lain mukaan antaa yhteistyötä Suomessa 
hoitavalle viranomaiselle.

31 § (23.6.2005/495) 

Viranomaisen asiakirjan salassapidon lakkaaminen

Viranomaisen asiakirjaa ei saa pitää salassa, kun sa-
lassapidolle laissa säädetty tai lain nojalla määrätty 

aika on kulunut tai kun asiakirjan salassa pidettäväksi 
määrännyt viranomainen on peruuttanut salassapi-
toa koskevan määräyksen.

Viranomaisen asiakirjan salassapitoaika on 25 vuotta, 
jollei toisin ole säädetty tai lain nojalla määrätty. Yk-
sityiselämän suojaamiseksi 24 §:n 1 momentin 24¯32 
kohdassa salassa pidettäväksi säädetyn asiakirjan tai 
niitä vastaavan muussa laissa salassa pidettäväksi 
säädetyn tai muun lain nojalla salassa pidettäväksi 
määrätyn asiakirjan salassapitoaika on 50 vuotta sen 
henkilön kuolemasta, jota asiakirja koskee tai, jollei 
tästä ole tietoa, 100 vuotta.

Asiakirja, joka sisältää kansainvälisistä tietoturvalli-
suusvelvoitteista annetun lain mukaan turvallisuus-
luokiteltua tietoa, tai tietoa sellaisesta kiinteistöstä, 
rakennuksesta, rakennelmasta, järjestelmästä, lait-
teesta tai menetelmästä, joka on käytössä 2 momen-
tissa tarkoitetun 25 vuoden määräajan jälkeenkin, 
samoin kuin sellainen maanpuolustusta tai väestön-
suojelua tai poikkeusoloihin varautumista varten 
laadittu suunnitelma ja arvio, jonka tietoja sisältyy 
voimassa olevaan vastaavaan suunnitelmaan, on 
kuitenkin pidettävä salassa 1 momentissa tarkoitetun 
ajan jälkeenkin, jos tiedon antaminen asiakirjasta 
aiheuttaisi edelleen tämän lain 24 §:n 1 momentin 
2, 7 ja 8 tai 10 kohdassa tarkoitetun seurauksen. 
Tällaiset asiakirjat tulevat julkisiksi, kun kiinteistöä, 
rakennelmaa tai laitetta ei enää käytetä sellaiseen 
käyttötarkoitukseen, jonka johdosta asiakirjat ovat 
olleet salassa pidettäviä, taikka kun tiedot eivät enää 
sisälly voimassa olevaan suunnitelmaan taikka kun 
turvallisuusluokitus on kumottu.

Jos on ilmeistä, että asiakirjan tuleminen julkiseksi 
aiheuttaisi tässä pykälässä tarkoitetun määräajan 
päätyttyäkin merkittävää haittaa niille eduille, joiden 
suojaamiseksi salassapitovelvollisuus on säädetty, 
valtioneuvosto voi pidentää määräaikaa enintään 30 
vuodella. Mitä edellä säädetään, ei kuitenkaan sovel-
leta 3 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin.

Viranomaisen laatiman asiakirjan salassapitoaika 
lasketaan asiakirjaan merkitystä päivämäärästä tai, 
jollei asiakirjassa ole päivämäärää, sen valmistumi-
sesta. Yksityisen viranomaiselle antaman asiakirjan 
salassapitoaika lasketaan päivästä, jona viranomai-
nen on asiakirjan saanut.

32 § 

Vaitiolovelvollisuudesta poikkeaminen ja sen 
lakkaaminen

Mitä tässä luvussa säädetään salassa pidettävästä 
asiakirjasta tai salassapidon lakkaamisesta, koskee 
soveltuvin osin myös vaitiolovelvollisuuden piiriin 
kuuluvaa tietoa.
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8 luku 

Erinäiset säännökset

33 § 

Muutoksenhaku

Viranomaisen tässä laissa tarkoitettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, 
jollei 2 momentista muuta johdu. Eduskunnan vi-
raston päätökseen, valtioneuvoston ja ministeriön 
päätökseen samoin kuin eduskunnan valitseman 
Suomen Pankin ja Kansaneläkelaitoksen toimielimen 
sekä niiden keskushallintoon kuuluvan viranomaisen 
päätökseen haetaan kuitenkin muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoin muutok-
senhaussa noudatetaan, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. (2.9.2005/701) 

Jos asianosainen pyytää tietoa asiakirjasta vireillä 
olevaan oikeudenkäyntiin liittyen, saa tuomioistui-
men pyynnön johdosta antamaan ratkaisuun hakea 
muutosta siinä järjestyksessä, jota noudatetaan 
haettaessa muutosta siihen asiaan, johon pyyntö 
liittyy. Muutoksenhakuoikeudesta on lisäksi voimas-
sa, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta annetussa 
laissa säädetään.

Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä mak-
sua valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisesti 
tämän lain 34 §:n nojalla on tapahtunut virhe, hän 
voi vaatia maksun oikaisua maksun määränneeltä 
viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun 
määräämisestä. Oikaisuvaatimuksesta annettuun 
päätökseen saadaan hakea muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään tekemällä valitus 
hallintolainkäyttölain 12 §:n mukaan toimivaltaiselle 
hallinto-oikeudelle. Hallinto-oikeuden päätökseen ei 
saa valittamalla hakea muutosta. (23.6.2005/495) 

L:lla 495/2005 lisätty 3 momentti tulee voimaan 
1.10.2005.

34 § (23.6.2005/495) 

Maksut

Asiakirjan antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla ei peritä 
maksua, kun:

1) asiakirjasta annetaan tietoja suullisesti;

2) asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi 
tai jäljennettäväksi;

3) julkinen sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään 
tiedon pyytäjälle sähköpostitse;

4) sähköisesti talletettu asiakirja lähetetään asian-
osaiselle sähköpostitse;

5) pyydetyn asiakirjan antaminen kuuluu viranomai-
sen neuvonta-, kuulemis- tai tiedotusvelvoitteen 
piiriin.

Edellä 1 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetuissa 
tapauksissa tiedon esille hakemisesta aiheutuneita 

kustannuksia vastaava maksu peritään kuitenkin 
silloin, kun on pyydetty asiakirjaa, joka ei 13 §:n 1 
momentissa tarkoitetulla tavalla ole yksilöitävissä 
ja löydettävissä viranomaisen tämän lain mukaisesti 
pitämästä asiakirjarekisteristä siinä käytettävän 
asiakirjaluokittelun eikä asiakirjan tunnisteen avulla 
taikka sähköisesti ylläpidetystä rekisteristä sen haku-
toimintojen avulla.

Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla kopiona tai 
tulosteena peritään maksu, joka vastaa tiedon an-
tamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten 
määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen 
toisin säädetä tai kuntalain (365/1995) nojalla pääte-
tä. Maksu määrätään ja peritään siten kuin kuntalain 
nojalla päätetään tai valtion maksuperustelain 7 §:n 
2 momentissa tarkoitetusta suoritteesta säädetään.

Kopion tai tulosteen hinnoittelussa 3 momentissa 
tarkoitetuissa tapauksissa voidaan soveltaa sivukoh-
taista tai muuta yksikkökohtaista keskihintaa, joka 
voidaan määritellä erikseen tavanomaisia asiakirja-
pyyntöjä ja erikseen erityisiä toimenpiteitä vaativia 
asiakirjapyyntöjä varten. Tavanomaisena asiakirja-
pyyntönä pidetään sellaisen muun kuin 2 momentissa 
tarkoitetun asiakirjan antamista, joka on kokonaan 
julkinen tai josta salassa pidettävät osat ovat vaivatta 
poistettavissa. Perittävän maksun perusteeksi las-
kettaviin kustannuksiin ei valtion maksuperustelain 
1 ja 10 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten maksuja 
määriteltäessä lueta asiakirjan esille hakemisesta ja 
salassa pidettävien osien poistamisesta aiheutuvia 
kustannuksia kysymyksen ollessa tavanomaisesta 
asiakirjapyynnöstä.

Edellä 4 §:ssä tarkoitettujen viranomaisten on mää-
riteltävä ennakolta kopion ja tulosteen antamisesta 
3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa perittävät 
maksut ja julkaistava ne yleisessä tietoverkossa, jollei 
julkaisemista ole pidettävä ilmeisen tarpeettomana.

Tietojen antamisesta asiakirjasta tämän lain nojalla 
muissa kuin 9 ja 11 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
peritään maksu noudattaen, mitä valtion maksuperus-
telaissa tai muussa laissa säädetään tai kuntalain nojalla 
päätetään. Sellaiset 4 §:ssä tarkoitetut viranomaiset, 
joita kuntalaki tai valtion maksuperustelaki eivät kos-
ke, voivat maksuja määritellessään soveltaa valtion 
maksuperustelaissa säädettyjä maksuperusteita, jollei 
laissa toisin säädetä.

35 § 

Rangaistussäännökset

Rangaistus 22 §:ssä säädetyn asiakirjan salassa pitä-
mistä koskevan velvollisuuden sekä 23 §:ssä säädetyn 
vaitiolovelvollisuuden ja hyväksikäyttökiellon rikko-
misesta tuomitaan rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan, 
jollei teko ole rangaistava rikoslain 38 luvun 1 tai 
2 §:n mukaan tai jollei siitä muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuna salassapitovel-
vollisuuden rikkomisena pidetään myös 27 §:ssä 
tarkoitetun sitoumuksen sekä 28 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun määräyksen rikkomista.
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36 § (23.6.2005/495) 

Asetuksen antaminen

Valtioneuvoston asetuksella voidaan 5 luvussa sää-
dettyjen velvoitteiden toteuttamiseksi valtionhal-
linnossa säätää:

1) viranomaisen velvollisuudesta selvittää ja arvi-
oida hallussaan olevat tietoaineistot sekä niiden 
käsittelyprosessit hyvän tiedonhallintatavan toteut-
tamiseksi;

2) diaariin ja muihin asiakirjarekistereihin sekä tieto-
järjestelmäselosteisiin merkittävistä tiedoista;

3) tietoaineistojen luokittelusta asianmukaisten tie-
toturvallisuustoimenpiteiden toteuttamiseksi;

4) velvollisuudesta tehdä turvallisuusluokkaa koskeva 
merkintä asiakirjoihin, joiden oikeudeton paljastu-
minen voi aiheuttaa vahinkoa maanpuolustukselle, 
valtion turvallisuudelle, kansainvälisille suhteille tai 
muille yleisille eduille 24 §:n 1 momentin 2 ja 7–10 
kohdassa tarkoitetulla tavalla;

5) eri turvallisuusluokkia koskevista tietoturval-
lisuusvaatimuksista mukaan lukien toimitilojen 
turvallisuutta koskevat vaatimukset sekä tietotur-
vallisuutta koskevien vaatimusten soveltamisesta 
salassa pidettäviin asiakirjoihin ja niihin sisältyviin 
tietoihin samoin kuin sellaisiin asiakirjoihin ja niihin 
sisältyviin tietoihin, joiden luovuttamista on muutoin 
lailla rajoitettu taikka joihin sisältyviä tietoja saa lain 
mukaan käyttää vain määrättyyn tarkoitukseen;

6) valtion hallinto- ja lainkäyttöviranomaisen tieto-
järjestelmille asetettavista viranomaisten välisen tie-
tojenvaihdon toteuttamiseksi tarpeellisista teknisistä 
vaatimuksista sekä mainittujen viranomaisten vel-
vollisuudesta osallistua useammalle viranomaiselle 
yhteiseen yleisen tietoverkon avulla toteutettavaan 
asiakaspalvelujärjestelmään taikka yleisesti merkit-
tävien asioiden valmistelun julkisuutta edistävien 
rekisterien ylläpitoon;

7) toiminnan avoimuuden toteuttamisesta viestinnän 
suunnittelun ja järjestämisen avulla.

Oikeusministeriön asetuksella voidaan säätää tuo-
mioistuimen ja syyttäjän diaariin ja muihin asiakir-
jarekistereihin merkittävistä tiedoista.

 37 § 

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 
1999.

Lain 14 §:n 4 momentin säännöksiä määräajoista, 
joiden kuluessa tieto julkisesta asiakirjasta on vii-
meistään annettava, sovelletaan kuitenkin vasta 1 
päivästä tammikuuta 2003. Siihen asti 14 §:ssä tarkoi-
tettu asia käsitellään viivytyksettä ja tieto julkisesta 
asiakirjasta annetaan mahdollisimman pian sekä 
noudatetaan 14 §:n 4 momentissa säädetyn kahden 

viikon määräajan sijasta kuukauden määräaikaa ja 
kuukauden määräajan sijasta kahden kuukauden 
määräaikaa.

Tällä lailla kumotaan yleisten asiakirjain julkisuudesta 
9 päivänä helmikuuta 1951 annettu laki (83/1951) sii-
hen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Kumottavaa 
lakia sovelletaan kuitenkin valtiopäiväjärjestyksen 
voimassa ollessa edelleen eduskunnan asiakirjoihin 
siten kuin kumottavan lain 28 §:ssä säädetään. Muissa 
laeissa olevien salassapitosäännösten kumoamisesta 
säädetään erikseen.

Yleisten asiakirjain julkisuudesta annetun lain nojalla 
annetut määräykset asiakirjan pitämisestä salassa 
jäävät voimaan.

Ennen lain voimaantuloa asianomaisen suostumuk-
sella kerättyjä tietoja saa käyttää ja luovuttaa tieteel-
listä tutkimusta varten siitä riippumatta, mitä 28 §:
ssä on säädetty, jos on ilmeistä, että tietojen tällainen 
käyttö ja luovutus ei olennaisesti poikkea niistä tar-
koituksista, joita varten tiedot on annettu.

38 § (30.6.2000/636) 

Siirtymäsäännös

Lain 18 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut 
luettelot ja kuvaukset on laadittava vuoden kuluessa 
lain voimaantulosta. Ennen tämän lain voimaantuloa 
käyttöönotetut tietojärjestelmät on suojattava ja 
niissä olevien tietojen suojaa, eheyttä ja laatua tur-
vaavat toimenpiteet toteutettava tämän lain mukai-
sina viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998 

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.6.2000/636:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

HE 36/2000, HaVM 12/2000, EV 82/2000

30.11.2001/1151:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 
2002.

HE 71/2001, HaVM 14/2001, EV 99/2001

11.12.2002/1060:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2003.

HE 87/2002, TyVM 7/2002, EV 174/2002

27.6.2003/684:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2004.

HE 216/2001, LaVM 34/2002, EV 305/2002
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23.4.2004/281:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 
2004.

HE 157/2003, PeVL 3/2004, HaVM 3/2004, EV 
30/2004

23.6.2005/495:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Lain 34 §:ssä tarkoitettuja maksuja koskevat asetuk-
set, päätökset ja säännöt on saatettava tämän lain 
mukaisiksi vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

HE 20/2005, HaVM 9/2005, EV 66/2005

2.9.2005/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2005.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa 
annettuun hallintoviranomaisen päätökseen sovel-
letaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä.

HE 112/2004, HE 5/2005, HaVM 13/2005, EV 91/2005
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Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaa-
dittavasta kielitaidosta 6.6.2003/424

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku 

Yleiset säännökset

1 § 

Lain soveltamisala

Tässä laissa säädetään valtion viranomaisten, kunnal-
listen viranomaisten sekä itsenäisten julkisoikeudel-
listen laitosten samoin kuin eduskunnan virastojen 
ja tasavallan presidentin kanslian (viranomainen)
palveluksessa olevalta henkilöstöltä vaadittavasta 
kielitaidosta sekä kielitaidon osoittamisesta.

Yliopistoihin, ammattikorkeakouluihin ja muihin 
oppilaitoksiin sovelletaan, mitä 2–4 ja 8 §:ssä sääde-
tään. Muutoin niiden henkilöstöä koskevista kieli-
taitovaatimuksista säädetään erikseen.

Evankelis-luterilaisen kirkon henkilöstöltä vaa-
dittavasta kielitaidosta säädetään kirkkolaissa 
(1054/1993).

2 § 

Henkilöstön kielitaidosta huolehtiminen

Viranomaisen on koulutusta järjestämällä ja muilla 
henkilöstöpoliittisilla toimilla huolehdittava siitä, 
että sen henkilöstöllä on riittävä kielitaito viran-
omaisen tehtävien hoitamiseksi kielilaissa (423/2003) 
ja muussa lainsäädännössä asetettujen vaatimusten 
mukaisesti.

2 luku 

Kielitaitoa koskevat kelpoisuusvaatimukset ja kie-
litaidon huomioon ottaminen henkilöstöä palve-

lukseen otettaessa

3 § 

Kielitaidosta varmistautuminen palvelukseen 
otettaessa

Virkaa täytettäessä ja muuhun palvelussuhteeseen 
otettaessa on varmistauduttava siitä, että palve-
lukseen otettavalla on työtehtävien edellyttämä 
kielitaito.

4 § 

Kielitaitoa koskevista vaatimuksista ilmoittaminen

Ilmoituksessa, joka koskee viran tai muun palvelus-
suhteen haettavana tai avoimena olemista, on mai-
nittava mahdollisista kielitaitoa koskevista kelpoi-
suusvaatimuksista sekä työtehtävien edellyttämästä 
taikka palvelukseen otettaessa eduksi luettavasta 
kielitaidosta.

5 § 

Kielitaitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten aset-
taminen

Valtion viranomaisten henkilöstölle voidaan asettaa 
kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia vain lailla 
taikka lain nojalla valtioneuvoston tai asianomaisen 
ministeriön asetuksella. Suomen ja ruotsin kielten 
taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista on aina 
säädettävä, jos henkilöstön tehtäviin kuuluu yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta merkittävää 
julkisen vallan käyttöä.

Jos lailla tai lain nojalla ei säädetä kunnallisten viran-
omaisten henkilöstön kielitaitoa koskevista kelpoi-
suusvaatimuksista, niitä voidaan asettaa kuntalain 
(365/1995) mukaisessa järjestyksessä.

Jos lailla tai lain nojalla ei säädetä itsenäisten jul-
kisoikeudellisten laitosten henkilöstön kielitaitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista, laitokset voivat 
vahvistaa niitä.

6 § 

Valtion henkilöstön suomen ja ruotsin kielen tai-
toa koskevat kelpoisuusvaatimukset

Valtion henkilöstöltä, jolta edellytetään säädettynä 
kelpoisuusvaatimuksena korkeakoulututkintoa, vaa-
ditaan kaksikielisessä viranomaisessa viranomaisen 
virka-alueen väestön enemmistön kielen erinomaista 
suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen kielen tyy-
dyttävää suullista ja kirjallista taitoa. Yksikielisessä 
viranomaisessa edellytetään viranomaisen kielen 
erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä toisen 
kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa.

Tuomarin virkaan vaadittavista kielitaitoa koskevista 
kelpoisuusvaatimuksista säädetään tuomareiden 
nimittämisestä annetussa laissa (205/2000). Upseerin 
virkaan vaadittavista suomen ja ruotsin kielen taitoa 
koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää poik-
keuksista 1 momentissa säädetyistä suomen ja ruotsin 
kielen taitoa koskevista kelpoisuusvaatimuksista, jos 
työtehtävät sitä edellyttävät tai jos eri kielten käyttä-
mistä edellyttävien työtehtävien jako viranomaisessa 
sen sallii taikka vaatimuksista poikkeamiselle on muita 
erityisen painavia syitä.

Muulle kuin 1 momentissa tarkoitetulle henkilöstölle 
asetettavista suomen ja ruotsin kielen taitoa koske-
vista kelpoisuusvaatimuksista säädetään valtioneu-
voston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksella voi-
daan myös antaa valtuutus suomen ja ruotsin kielen 
taitoa koskevien kelpoisuusvaatimusten säätämiseen 
asianomaisen ministeriön asetuksella niissä tapauk-
sissa, joissa henkilöstölle ei kielitaitovaatimusten 
lisäksi aseteta muita kelpoisuusvaatimuksia.

Eduskunnan virastojen ja tasavallan presidentin 
kanslian henkilöstön suomen ja ruotsin kielen tai-
toa koskevista kelpoisuusvaatimuksista säädetään 
erikseen.
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7 § 

Valtion henkilöstön muiden kielten taitoa koske-
vat kelpoisuusvaatimukset

Valtion viranomaisten henkilöstölle voidaan asettaa 
muiden kielten taitoa koskevia kelpoisuusvaatimuk-
sia työtehtävien sitä edellyttäessä ministeriön asetuk-
sella, jollei niitä lain nojalla aseteta valtioneuvoston 
asetuksella.

8 § 

Hakuajan päätyttyä osoitettu kielitaito

Virkaa täytettäessä tai muuhun palvelussuhteeseen 
otettaessa otetaan huomioon myös sellainen hakija, 
joka on osoittanut vaaditun kielitaidon hakuajan 
päätyttyä, jos tämä ei viivytä asian käsittelyä.

9 § 

Erivapaus

Valtioneuvosto voi erityisestä syystä myöntää eriva-
pauden lailla taikka valtioneuvoston tai ministeriön 
asetuksella säädetystä kielitaitoa koskevasta kelpoi-
suusvaatimuksesta, jollei laissa tai lain nojalla toisin 
säädetä.

3 luku 

Valtionhallinnon suomen ja ruotsin kielen tutkinnot

10 § 

Valtionhallinnon kielitutkinnot

Suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamista varten 
on valtionhallinnon kielitutkinnot kumpaakin kieltä 
varten. Tutkinnoissa voidaan osoittaa suomen tai 
ruotsin kielen erinomaista, hyvää tai tyydyttävää 
taitoa.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset tutkinnoista sekä tutkintotodistusten 
antamisesta.

Opetushallitus antaa määräyksiä tutkintojen perus-
teista ja vahvistaa tutkintotodistuksen kaavan 11 §:
ssä tarkoitettujen tutkintolautakuntien annettua 
asiasta lausunnon.

11 § 

Valtionhallinnon kielitutkintojen hallinto ja toi-
meenpano

Valtionhallinnon kielitutkintojen ylläpitämisestä 
ja kehittämisestä sekä toimeenpanon valvonnasta 
vastaa opetushallitus.

Kielitutkintojen toimeenpanoa varten on opetus-
hallituksen yhteydessä suomen kielen tutkinto-
lautakunta ja ruotsin kielen tutkintolautakunta 
(kielitutkintolautakunnat). Lisäksi opetushallitus 
määrää tarpeellisen määrän kielitaidon arviointiin 
perehtyneitä tutkintosuoritusten vastaanottajia.

Kielitutkintolautakuntien jäsenet ja tutkintosuori-
tusten vastaanottajat toimivat virkavastuulla. Hei-
dän esteellisyyteensä sovelletaan, mitä hallintolain 
(434/2003) 27–29 §:ssä säädetään.

Valtioneuvoston asetuksella annetaan tarkemmat 
säännökset kielitutkintolautakuntien kokoonpanos-
ta, asettamisesta ja tehtävistä, asioiden käsittelystä 
lautakunnissa, tutkintosuoritusten vastaanottajaksi 
määräämisestä ja tutkintosuoritusten vastaanot-
tamisesta sekä kielitutkintojen toimeenpanon val-
vonnasta.

Opetushallitus antaa tarvittaessa tutkintosuoritusten 
vastaanottajille ohjeita kielitutkintojen toimeenpa-
nosta kielitutkintolautakuntien annettua asiasta 
lausunnon.

12 § 

Maksut

Kielitutkintolautakunnan järjestämään kielitutkin-
toon osallistumisesta ja lautakunnan päätöksistä 
sekä tutkintosuoritusten vastaanottajan järjestämään 
tutkintoon osallistumisesta peritään maksu julkisoi-
keudellisena suoritteena valtion maksuperustelain 
(150/1992) mukaisesti. Maksun suuruudesta sääde-
tään tarkemmin opetusministeriön asetuksella.

13 § 

Kielitaidon osoittaminen yleisillä kielitutkinnoilla 
tai opintojen yhteydessä

Valtioneuvoston asetuksella säädetään siitä, millä 
tavoin suomen tai ruotsin kielen taito voidaan 
valtionhallinnon kielitutkinnon suorittamisen si-
jasta osoittaa yleisistä kielitutkinnoista annetussa 
laissa (668/1994) tarkoitetuilla kielitutkinnoilla tai 
opintojen yhteydessä suoritetuilla kielikokeilla tai 
opinnoilla.

14 § 

Todistus vastaavasta kielitaidosta

Kielitutkintolautakunta voi valtionhallinnon kielitut-
kintoa toimeenpanematta hakemuksesta:

1) antaa todistuksen suomen tai ruotsin kielen erin-
omaisesta taidosta henkilölle, joka hyväksyttävän 
selvityksen mukaan on aiemmalla toiminnallaan 
osoittanut vaadittavaa kielitaitoa; sekä

2) päättää ulkomailla suoritettujen kieliopintojen 
rinnastamisesta valtionhallinnon kielitutkintoihin.

15 § 

Tutkinnon suorittajan oikeussuoja

Tutkinnon suorittajalle on annettava tieto arvoste-
luperusteiden soveltamisesta hänen tutkintosuori-
tukseensa.
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Tutkintosuoritusten vastaanottajan päätökseen ei 
saa hakea muutosta valittamalla.

Tutkintosuoritusten vastaanottajan suorittamaan 
tutkintosuorituksen arviointiin tyytymätön voi kui-
tenkin seitsemän päivän kuluessa päätöksestä tie-
don saatuaan ilmoittautua suorittamaan tutkinnon 
kielitutkintolautakunnalle. Tällöin uusintasuoritus 
lautakunnalle on maksuton.

Kielitutkintolautakunnan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään.

4 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

16 § 

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2004.

Tällä lailla kumotaan valtion virkamiehiltä vaa-
dittavasta kielitaidosta 1 päivänä kesäkuuta 1922 
annettu laki (149/1922) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 
Milloin tällaiset toimenpiteet edellyttävät 10 §:n 
3 momentin tai 11 §:n 5 momentin mukaan 11 §:
ssä tarkoitettujen lautakuntien kuulemista, opetus-
hallitus kuulee niiden asemasta ennen tämän lain 
voimaantuloa toimivia vastaavia lautakuntia.

17 § 

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa suoritettujen tut-
kintojen rinnastamisesta tämän lain nojalla suori-
tettuihin tutkintoihin säädetään valtioneuvoston 
asetuksella.

Muussa laissa tai asetuksessa suomen tai ruotsin 
kielen taitoa koskevaksi kelpoisuusvaatimukseksi 
säädetty kielen täydellinen hallitseminen, täydelli-
nen hallinta tai täydellinen taito vastaa asianomaisen 
kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa.

Muussa laissa tai asetuksessa oleva viittaus valtion 
virkamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annettuun 
lakiin tarkoittaa tämän lain voimaantulon jälkeen 
viittausta tähän lakiin.

HE 92/2002, PeVM 9/2002, EV 269/2002
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Kielilaki 6.6.2003/423

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku 

Yleiset säännökset

1 § 

Kansalliskielet

Suomen kansalliskielet ovat suomi ja ruotsi.

2 § 

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on turvata perustuslaissa 
säädetty jokaisen oikeus käyttää tuomioistuimessa ja 
muussa viranomaisessa omaa kieltään, joko suomea 
tai ruotsia.

Tavoitteena on, että jokaisen oikeus oikeudenmukai-
seen oikeudenkäyntiin ja hyvään hallintoon taataan 
kielestä riippumatta sekä että yksilön kielelliset 
oikeudet toteutetaan ilman, että niihin tarvitsee 
erikseen vedota.

Viranomainen voi antaa parempaa kielellistä palve-
lua kuin tässä laissa edellytetään.

3 § 

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan tuomioistuimissa ja muissa 
valtion viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa, 
itsenäisissä julkisoikeudellisissa laitoksissa sekä edus-
kunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kanslias-
sa (viranomainen), jollei erikseen toisin säädetä.

Eduskuntatyössä käytettävistä kielistä säädetään 
perustuslaissa ja eduskunnan työjärjestyksessä 
(40/2000).

Jollei asianomaisissa laeissa muuta säädetä, tätä lakia 
ei sovelleta:

1) yliopistoihin, joiden kielistä säädetään yliopisto-
laissa (645/1997);

2) evankelis-luterilaiseen kirkkoon, jonka kielistä 
säädetään kirkkolaissa (1054/1993); eikä

3) ortodoksiseen kirkkokuntaan, jonka kielistä sää-
detään ortodoksisesta kirkkokunnasta annetussa 
laissa (521/1969).

Lain soveltamisesta liikelaitoksiin ja yhtiöihin sekä 
yksityisiin säädetään 24 ja 25 §:ssä sekä 33 §:n 4 
momentissa ja 34 §:ssä.

4 § 

Muut kieltä koskevat säännökset

Tämän lain lisäksi erityislainsäädännössä säädetään 
muun ohella:

1) opetuskielestä, kielestä oppiaineena ja tutkinto-
kielestä koulutusta koskevassa lainsäädännössä;

2) sivistystoimintaan liittyvistä kielellisistä oikeuk-
sista yleisradiotoimintaa, teattereita, kuvaohjelmia, 
kirjastoja, nuorisotyötä ja liikuntaa koskevassa lain-
säädännössä;

3) potilaan ja sosiaalihuollon asiakkaan kielellisistä 
oikeuksista terveydenhuolto- ja sosiaalilainsäädän-
nössä;

4) esitutkinnassa ja oikeudenkäynnissä käytettävästä 
kielestä esitutkintaa ja oikeudenkäyntiä koskevassa 
lainsäädännössä; sekä

5) julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kieli-
taidosta siitä annetussa lainsäädännössä.

5 § 

Kielellinen jaotus

Kielellisen jaotuksen perusyksikkö on kunta. Kunta 
on joko yksikielinen tai kaksikielinen. Valtioneu-
voston asetuksella säädetään joka kymmenes vuosi 
virallisen tilaston perusteella, mitkä kunnat ovat 
kaksikielisiä ja mikä on näiden kuntien enemmistön 
kieli sekä mitkä kunnat ovat suomen- tai ruotsinkie-
lisiä yksikielisiä kuntia.

Kunta on säädettävä kaksikieliseksi, jos kunnassa 
on sekä suomen- että ruotsinkielisiä asukkaita ja vä-
hemmistö on vähintään kahdeksan prosenttia asuk-
kaista tai vähintään 3 000 asukasta. Kaksikielinen 
kunta on säädettävä yksikieliseksi, jos vähemmistö 
on alle 3 000 asukasta ja sen osuus on laskenut alle 
kuuden prosentin. Kunnan valtuuston esityksestä 
valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää kunta 
kaksikieliseksi seuraavaksi kymmenvuotisjaksoksi, 
vaikka kunta muuten olisi yksikielinen.

Jos kuntajakoa muutetaan, on samalla päätettävä 
muutoksen vaikutuksesta kuntien kielelliseen ase-
maan.

6 § 

Yksi- ja kaksikielinen viranomainen

Tässä laissa tarkoitetaan:

1) yksikielisellä viranomaisella valtion viranomaista, 
jonka virka-alueeseen kuuluu ainoastaan samankie-
lisiä kuntia, sekä yksikielisen kunnan viranomaista 
samoin kuin kuntayhtymän viranomaista, jos kun-
tayhtymään kuuluu ainoastaan samankielisiä kuntia; 
sekä

2) kaksikielisellä viranomaisella valtion keskushallin-
toviranomaista ja muuta viranomaista, jonka virka-
alueeseen kuuluu erikielisiä kuntia tai vähintään yksi 
kaksikielinen kunta, sekä kaksikielisen kunnan viran-
omaista samoin kuin kuntayhtymän viranomaista, 
jos kuntayhtymään kuuluu erikielisiä kuntia taikka 
vähintään yksi kaksikielinen kunta.

Kielilaki
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Viranomaisen alueellisen yksikön tai muun alueel-
lisen organisaation kielellinen asema määräytyy 
sen virka-alueen kielellisen aseman mukaan. Erityi-
sistä syistä voidaan virka-alueen kielivähemmistön 
tarpeita varten perustaa yksikielisiä yksiköitä tai 
osastoja.

7 § 

Ahvenanmaata koskevat kielisäännökset

Ahvenanmaan maakuntaa koskevat kielisään-
nökset sisältyvät Ahvenanmaan itsehallintolakiin 
(1144/1991).

8 § 

Saamen kieli

Saamen kielen käyttämisestä viranomaisissa ja jul-
kiselle vallalle kuuluvaa tehtävää muutoinkin hoi-
dettaessa säädetään erikseen.

9 § 

Muut kielet

Oikeudesta käyttää viranomaisissa muita kieliä 
kuin suomen, ruotsin ja saamen kieltä säädetään 
oikeudenkäyntiä, hallintomenettelyä ja hallinto-
lainkäyttöä koskevassa lainsäädännössä, koulutusta 
koskevassa lainsäädännössä, terveydenhuolto- ja so-
siaalilainsäädännössä sekä muussa eri hallinnonaloja 
koskevassa lainsäädännössä.

2 luku 

Oikeus käyttää suomea ja ruotsia viranomaisissa

10 § 

Yksityishenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa

Valtion viranomaisessa ja kaksikielisessä kunnallisessa 
viranomaisessa jokaisella on oikeus käyttää suomea 
tai ruotsia. Viranomaisen on lisäksi järjestettävä asi-
assa kuultavalle mahdollisuus tulla kuulluksi omalla 
kielellään, suomeksi tai ruotsiksi.

Yksikielisessä kunnallisessa viranomaisessa käytetään 
kunnan kieltä, jollei viranomainen pyynnöstä toisin 
päätä tai jollei muualla laissa toisin säädetä. Jokaisel-
la on kuitenkin oikeus käyttää omaa kieltään ja tulla 
kuulluksi omalla kielellään viranomaisen aloitteesta 
vireille tulevassa asiassa, joka välittömästi kohdistuu 
hänen tai hänen huollettavansa perusoikeuksiin 
tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa 
velvoitetta.

11 § 

Oikeushenkilön kielelliset oikeudet viranomaisissa

Yhtiöllä, yhdistyksellä ja muulla oikeushenkilöllä 
on, noudattaen soveltuvin osin yksityishenkilön 
kielellisistä oikeuksista annettuja säännöksiä, oikeus 
viranomaisessa asioidessaan käyttää pöytäkirjakiel-

tään, joko suomea tai ruotsia. Yhtiöjärjestyksensä tai 
sääntöjensä mukaan kaksikielisen oikeushenkilön on 
kuitenkin tuomioistuimessa ja muussa viranomaises-
sa käsiteltävässä asiassa vastattava sillä kielellä, jolla 
asia on pantu vireille.

3 luku 

Asian käsittelykieli viranomaisissa

12 § 

Asian käsittelykieli hallintoasiassa

Hallintoasian käsittelykielenä on kaksikielisessä vi-
ranomaisessa asianosaisen kieli. Jos asianosaiset ovat 
erikielisiä tai jos kaikki asianosaiset eivät asian vireille 
tullessa ole viranomaisen tiedossa, viranomainen 
päättää käytettävästä kielestä asianosaisten oikeutta 
ja etua silmällä pitäen. Jos kielivalintaa ei voida tehdä 
tällä perusteella, käytetään viranomaisen virka-alu-
een väestön enemmistön kieltä. 

Yksikielinen viranomainen käyttää viranomaisen 
kieltä käsittelykielenä hallintoasiassa, jollei viran-
omainen asianosaisten oikeutta ja etua silmällä 
pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä.

13 § 

Asian käsittelykieli hallintolainkäyttöasiassa

Hallintolainkäyttöasian käsittelykieleen sovelletaan, 
mitä 12 §:ssä säädetään asian käsittelykielestä hal-
lintoasiassa.

Hallintoriita-asiassa, jossa asianosaisina ovat viran-
omainen ja yksityishenkilö, käytetään kaksikielisessä 
tuomioistuimessa asian käsittelykielenä yksityishen-
kilön kieltä. Jos kaikki asianosaiset ovat viranomaisia, 
käytetään vireille panevan viranomaisen kieltä, jollei 
toisen kielen käyttäminen vastapuolen oikeutta ja 
etua silmällä pitäen ole perusteltua.

Hallintoriita-asiassa käytetään yksikielisessä tuomio-
istuimessa asian käsittelykielenä virka-alueen kieltä, 
jollei tuomioistuin asianosaisten oikeutta ja etua 
silmällä pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä.

14 § 

Asian käsittelykieli rikosasiassa

Rikosasiassa käytetään kaksikielisessä tuomiois-
tuimessa asian käsittelykielenä vastaajan kieltä. 
Jos vastaajat ovat erikielisiä tai jos vastaajan kieli 
ei ole suomi tai ruotsi, tuomioistuin päättää asian 
käsittelykielestä asianosaisten oikeutta ja etua sil-
mällä pitäen. Jos kielivalintaa ei voida tehdä tällä 
perusteella, käytetään tuomioistuimen virka-alueen 
väestön enemmistön kieltä.

Yksikielisessä tuomioistuimessa käytetään asian 
käsittelykielenä tuomioistuimen virka-alueen kieltä, 
jollei tuomioistuin asianosaisten oikeutta ja etua 
silmällä pitäen päätä toisen kielen käyttämisestä.
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Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään tuomioistuimesta, 
koskee soveltuvin osin myös syyttäjäviranomaisia. 
Esitutkinnassa käytettävästä kielestä säädetään tar-
kemmin esitutkintalaissa (449/1987).

15 § 

Asian käsittelykieli riita-asiassa

Riita-asiassa käytetään kaksikielisessä käräjäoikeu-
dessa asian käsittelykielenä asianosaisten kieltä. Jos 
asianosaiset ovat erikielisiä eivätkä sovi käytettävästä 
kielestä, tuomioistuin päättää käytettävästä kielestä 
asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen. Jos kie-
livalintaa ei voida tehdä tällä perusteella, käytetään 
tuomioistuimen virka-alueen väestön enemmistön 
kieltä.

Yksikielisessä käräjäoikeudessa käytetään tuomio-
istuimen virka-alueen kieltä, jollei tuomioistuin 
asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen päätä 
toisen kielen käyttämisestä.

16 § 

Asian käsittelykieli hakemusasiassa

Mitä 15 §:ssä säädetään, sovelletaan myös hake-
musasioihin ja muiden kuin rikos- ja riita-asioiden 
käsittelyyn käräjäoikeudessa.

Jos asiassa on vain yksi asianosainen, käytetään 
kaksikielisessä tuomioistuimessa hakijan kieltä ja 
yksikielisessä tuomioistuimessa sovelletaan, mitä 15 
§:n 2 momentissa säädetään.

16 a § (19.8.2005/631) 

Asian käsittelykieltä koskevat poikkeukset eräissä 
tapauksissa

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain (581/1993) 18 a §:
n 3 momentin nojalla perustetussa osastossa käsi-
teltävän asian käsittelykielestä säädetään mainitun 
lain 18 b §:ssä.

L:lla 631/2005 lisätty 16 a § tulee voimaan 1.9.2005.

17 § 

Muutoksenhakuasian käsittelykieli hovioikeudes-
sa ja korkeimmassa oikeudessa

Hovioikeudessa ja korkeimmassa oikeudessa käyte-
tään muutoksenhakuasian käsittelykielenä asiassa 
alemmassa asteessa käytettyä kieltä, jollei tuomi-
oistuin asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen 
toisin päätä.

18 § 

Oikeus tulkkaukseen

Jos jollakulla on lain mukaan oikeus käyttää omaa 
kieltään, mutta viranomaisen kieli tai asian käsitte-
lykieli on toinen, viranomaisen on järjestettävä mak-
suton tulkkaus, jollei se itse huolehdi tulkkauksesta 
tai jollei 2 momentista muuta johdu.

Asianosaisen, joka 15 ja 16 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
haluaa tulkkausta, on huolehdittava tulkkauksesta 
itse ja omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin 
asian laadun huomioon ottaen päätä toisin.

4 luku 

Toimituskirjan ja muun asiakirjan kieli

19 § 

Tuomion, päätöksen ja muun asiakirjan kieli

Tuomio, päätös ja muu viranomaisen 12–17 §:n mu-
kaisessa asiassa annettava asiakirja laaditaan asian 
käsittelykielellä.

Asian valmisteluun ja käsittelyyn liittyvät asiakirjat 
voidaan viranomaisen harkinnan mukaan laatia 
osittain suomen ja osittain ruotsin kielellä. Päätös ja 
tuomio on kuitenkin annettava yksikielisenä.

Ilmoituksissa, kutsuissa ja kirjeissä, jotka lähetetään 
asianosaiselle tai sille, jolle lain mukaan on ilmoi-
tettava vireillä olevasta tai vireille tulevasta asiasta, 
kaksikielisen viranomaisen on asian käsittelykielestä 
riippumatta käytettävä vastaanottajan kieltä, jos se 
on tiedossa tai kohtuudella selvitettävissä, taikka 
sekä suomea että ruotsia.

20 § 

Oikeus toimituskirjan ja muun asiakirjan käännök-
seen

Jos haastehakemus, tuomio, päätös, pöytäkirja tai muu 
asiakirja on laadittu toisella kuin asianosaisen kielel-
lä, valtion viranomaisen ja kaksikielisen kunnallisen 
viranomaisen on, jollei 2 momentista muuta johdu, 
annettava asianosaiselle pyynnöstä maksuton virallinen 
käännös näistä asiakirjoista siltä osin kuin asia koskee 
hänen oikeuttaan, etuaan tai velvollisuuttaan.

Asianosaisen, joka 15 ja 16 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
haluaa käännöksen, on huolehdittava tästä itse ja 
omalla kustannuksellaan, jollei tuomioistuin asian 
laadun huomioon ottaen päätä toisin.

Yksikielisen kunnallisen viranomaisen on pyynnöstä 
annettava asianosaiselle maksuton virallinen kään-
nös toimituskirjasta asiassa, joka tulee vireille viran-
omaisen aloitteesta ja joka välittömästi kohdistuu 
asianosaisen tai hänen huollettavansa perusoikeuk-
siin tai joka koskee viranomaisen hänelle asettamaa 
velvollisuutta.

21 § 

Toimituskirjan ja muun asiakirjan virallinen käännös

Virallisella käännöksellä tarkoitetaan tässä laissa 
viranomaisen tai virallisen kääntäjän tekemää suo-
men- tai ruotsinkielistä käännöstä.

Tämän lain mukaan annettu virallinen käännös toi-
mituskirjasta on voimassa alkuperäisenä.
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Jos virallisessa käännöksessä ilmenee käännösvirhe, 
viranomaisen on korjattava se, jollei korjaaminen 
ole ilmeisen tarpeetonta. Asianosaiselle on tällöin 
annettava maksutta korjattu toimituskirja.

22 § 

Toimituskirjan ja muun asiakirjan antaminen vie-
raalla kielellä

Suomen viranomaisen ulkomaille tai ulkomaalaiselle 
annettava taikka maan ulkopuolella käytettäväksi 
aiottu toimituskirja tai muu asiakirja voidaan antaa 
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, jollei erik-
seen toisin säädetä.

Jos muulla kielellä annettu toimituskirja tai muu asia-
kirja koskee toisen oikeutta, etua tai velvollisuutta ja 
tällä tämän lain mukaan muuten olisi oikeus saada 
se suomen tai ruotsin kielellä, on hänelle pyynnöstä 
annettava siitä maksuton virallinen käännös.

5 luku 

Kielellisten oikeuksien turvaaminen

23 § 

Viranomaisen velvollisuus toteuttaa kielellisiä 
oikeuksia

Viranomaisen tulee toiminnassaan oma-aloitteisesti 
huolehtia siitä, että yksityishenkilön kielelliset oikeu-
det toteutuvat käytännössä.

Kaksikielisen viranomaisen tulee palvella yleisöä 
suomeksi ja ruotsiksi. Viranomaisen tulee sekä palve-
lussaan että muussa toiminnassaan osoittaa yleisölle 
käyttävänsä molempia kieliä.

Kaksikielisen viranomaisen tulee yhteydenotoissaan 
yksityishenkilöihin ja oikeushenkilöihin käyttää näi-
den kieltä, suomea tai ruotsia, jos se on tiedossa tai 
kohtuudella selvitettävissä, taikka molempia.

24 § 

Liikelaitoksen sekä valtion ja kunnan yhtiön kielel-
liset palvelut

Valtion liikelaitoksen sekä sellaisen palvelua tuot-
tavan yhtiön, jossa valtiolla taikka yhdellä tai use-
ammalla kaksikielisellä kunnalla taikka erikielisillä 
kunnilla on määräämisvalta, on annettava palvelua ja 
tiedotettava suomeksi ja ruotsiksi toiminnan laadun 
ja asiayhteyden edellyttämässä laajuudessa ja tavalla, 
jota kokonaisuutena arvioiden ei voida pitää yhtiön 
kannalta kohtuuttomana. Valtion liikelaitoksen hoi-
taessa viranomaistehtävää siihen sovelletaan, mitä 
tässä laissa säädetään viranomaisesta.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, liikelai-
tosten ja yhtiöiden on noudatettava, mitä niiden 
harjoittamassa toiminnassa annettavasta kielellisestä 
palvelusta erikseen säädetään.

25 § 

Yksityisten kielellinen palveluvelvollisuus

Jos julkinen hallintotehtävä on lailla tai lain nojalla 
säädetty yksityiselle, sitä koskee sen hoitaessa tätä 
tehtävää, mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta. 
Jos tehtävän vastaanottaja määräytyy viranomaisen 
päätöksen tai muun toimenpiteen taikka viranomai-
sen ja vastaanottajan välisen sopimuksen perusteella, 
viranomaisen on varmistettava, että tehtävää hoi-
dettaessa annetaan tämän lain mukaista kielellistä 
palvelua. Tämä tulee myös varmistaa viranomaisen 
antaessa muun kuin julkisen hallintotehtävän yk-
sityisen hoidettavaksi, jos tämän lain edellyttämän 
palvelutason ylläpitäminen sitä vaatii.

6 luku 

Viranomaisten työkieli

26 § 

Valtion viranomaisten työkieli

Valtion viranomainen käyttää työkielenään virka-
alueen väestön enemmistön kieltä, jollei toisen 
kielen tai molempien kielten taikka erityisestä syystä 
vieraan kielen käyttäminen ole tarkoituksenmukai-
sempaa.

Käräjäoikeuteen käräjäoikeuslain 18 a §:n 3 mo-
mentin nojalla perustetussa osastossa käytettäväs-
tä työkielestä säädetään mainitun lain 18 c §:ssä. 
(19.8.2005/631)

L:lla 631/2005 lisätty 2 momentti tulee voimaan 
1.9.2005.

27 § 

Viranomaisten kirjeenvaihto

Valtion viranomaisten välisessä kirjeenvaihdossa käy-
tetään suomen kieltä, jollei vastaanottava tai lähet-
tävä viranomainen ole yksikielisesti ruotsinkielinen 
tai jollei muusta syystä ole tarkoituksenmukaisempaa 
käyttää ruotsin kieltä tai muuta kieltä.

Valtion viranomaisen on lähettäessään kirjelmiä kun-
nalle käytettävä kunnan kieltä tai kunnan väestön 
enemmistön kieltä, jollei 3 momentista muuta johdu 
tai jollei viranomainen käytä molempia kieliä. Lähet-
täessään kirjelmiä yliopistoille, ammattikorkeakou-
luille ja muille oppilaitoksille valtion viranomaisten 
on käytettävä vastaanottajan kieltä.

Pyytäessään ja antaessaan lausunnon asiassa, jossa 
annetaan toimituskirja tai muu asianosaiselle an-
nettava asiakirja, valtion ja kunnan viranomaisen 
on käytettävä asian käsittelykieltä. Yksikielinen vi-
ranomainen saa kuitenkin antaa lausuntonsa omalla 
kielellään. Asiaa käsittelevän viranomaisen on tällöin 
asianosaisen pyynnöstä annettava lausunnosta mak-
suton virallinen käännös.
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28 § 

Monijäseniset toimielimet

Valtioneuvoston sekä valtion komitean, toimikunnan, 
työryhmän ja vastaavan toimielimen jäsenellä samoin 
kuin kaksikielisen kunnan toimielimen jäsenellä on 
oikeus käyttää suomea tai ruotsia kokouksessa sekä 
pöytäkirjaan tai mietintöön liitettävässä kirjallisessa 
lausunnossa tai mielipiteessä. Jos toimielimen muu 
jäsen ei ymmärrä suullista puheenvuoroa, se on 
pyynnöstä hänelle lyhyesti selostettava.

29 § 

Kunnalliset kokouskutsut, pöytäkirjat ja johto-
säännöt

Kaksikielisen kunnan valtuuston kokouskutsu ja 
pöytäkirja on laadittava suomen ja ruotsin kielellä. 
Kunnan muiden toimielinten kokouskutsujen ja 
pöytäkirjojen kielestä päättää kunta.

Kaksikielisen kunnan johtosäännöt ja vastaavat sään-
nöt on annettava suomen ja ruotsin kielellä.

7 luku 

Lainsäädännössä sekä yleisessä tiedottamisessa 
käytettävät kielet

30 § 

Lait ja muut säädökset

Lait säädetään ja julkaistaan suomen ja ruotsin kie-
lellä. Myös asetukset ja viranomaisten oikeussäännöt 
annetaan molemmilla kansalliskielillä.

Lakien ja muiden säädösten julkaisemisesta sääde-
tään perustuslaissa sekä Suomen säädöskokoelmaa 
ja viranomaisten määräyskokoelmia koskevassa 
lainsäädännössä.

Kansainvälisten sopimusten sekä säädöksissä viitatta-
vien standardien kielestä säädetään erikseen.

31 § 

Säädösehdotukset ja mietinnöt

Ministeriön sekä valtion komitean, toimikunnan, työ-
ryhmän tai vastaavan toimielimen säädösehdotukset 
ja niihin liittyvät mietinnöt julkaistaan suomeksi. 
Julkaisuun otetaan myös ruotsinkielinen tiivistelmä 
ja säädösehdotuksen ruotsinkielinen teksti.

Jos asianomaisen ministeriön harkinnan mukaan 
mietinnöllä on huomattava merkitys maan ruotsin-
kieliselle väestölle, se on julkaistava kokonaisuudes-
saan ruotsiksi. Samoin säädösehdotus tai mietintö, 
joka koskee yksinomaan Ahvenanmaan maakuntaa 
tai jolla on erityisen suuri merkitys maakunnalle, on 
julkaistava kokonaisuudessaan ruotsiksi.

Jos säädösehdotuksella tai mietinnöllä on merkitystä 
pääasiassa ruotsinkieliselle väestölle tai Ahvenan-
maan maakunnalle, se voidaan julkaista ruotsiksi 
siten, että julkaisuun otetaan suomenkielinen tiivis-
telmä ja säädösehdotuksen suomenkielinen teksti.

32 § 

Viranomaisten tiedottaminen

Valtion ja kunnallisen viranomaisen yleisölle suun-
natussa tiedottamisessa on kaksikielisessä kunnassa 
käytettävä suomen ja ruotsin kieltä. Asianomaisen 
ministeriön on huolehdittava siitä, että yksilön hen-
gen, terveyden ja turvallisuuden sekä omaisuuden ja 
ympäristön kannalta oleellinen tieto annetaan koko 
maassa molemmilla kansalliskielillä.

Kaksikielisen viranomaisen ilmoitukset, kuulutukset 
ja julkipanot sekä muut yleisölle annettavat tiedot-
teet tulee antaa suomen ja ruotsin kielellä.

Viranomaisten laatimien selvitysten, päätösten tai 
muiden vastaavien tekstien julkaiseminen ei velvoita 
kääntämään niitä sellaisinaan. Viranomaisen tulee 
kuitenkin huolehtia sekä suomen- että ruotsinkieli-
sen väestön tiedonsaantitarpeista.

33 § 

Kilvet ja paikannimet sekä julkinen liikenne

Viranomaisten kaksikielisessä kunnassa asettamien 
kilpien, liikennemerkkien ja muiden yleisölle suun-
nattujen vastaavien opasteiden tekstien on oltava 
suomen- ja ruotsinkielisiä, jollei kansainvälisen 
käytännön mukaisesti käytetä pelkästään vierasta 
kieltä.

Teiden ja katujen liikennemerkkien sekä muiden 
liikenteen ohjauslaitteiden kielistä säädetään tar-
kemmin tieliikennelainsäädännössä.

Viranomaisten asettamissa kilvissä käytettävistä 
paikannimistä voidaan säätää valtioneuvoston ase-
tuksella. Ennen asetuksen antamista on hankittava 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen lausunto.

Julkisessa liikenteessä matkustajille suunnatuissa 
kilvissä ja tiedotteissa käytettävistä kielistä voidaan 
säätää valtioneuvoston asetuksella.

34 § 

Kulutushyödykkeestä annettavat tiedot

Kun myytävään tuotteeseen on lain mukaan mer-
kittävä kauppatavan mukainen nimi, tuoteseloste, 
käyttöohje tai varoitus, on tekstin yksikielisessä 
kunnassa myytävässä tuotteessa oltava ainakin sen 
kunnan kielellä ja kaksikielisessä kunnassa myytä-
vässä tuotteessa ainakin suomen ja ruotsin kielellä. 
Annettaessa tässä tarkoitettuja tietoja suomen ja 
ruotsin kieltä on kohdeltava tasapuolisesti.
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8 luku 

Kielellisten oikeuksien edistäminen ja seuranta

35 § 

Toimenpiteet kielellisten oikeuksien edistämiseksi

Julkisen vallan on perustuslain mukaisesti huoleh-
dittava maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön 
sivistyksellisistä ja yhteiskunnallisista tarpeista sa-
manlaisten perusteiden mukaan.

Hallintoa järjestettäessä tulee pyrkiä yhteensopiviin 
aluejaotuksiin, joissa turvataan suomen- ja ruotsinkie-
lisen väestön mahdollisuudet saada palveluja omalla 
kielellään samanlaisten perusteiden mukaan.

Viranomaisten tulee toiminnassaan vaalia maan 
kielellistä kulttuuriperintöä ja edistää molempien 
kansalliskielten käyttämistä. Jos olosuhteet sitä edel-
lyttävät, julkisen vallan on ryhdyttävä erityistoimen-
piteisiin kansalliskieliin liittyvien sivistyksellisten tai 
yhteiskunnallisten tarpeiden turvaamiseksi.

36 § 

Valvonta ja seuranta

Jokainen viranomainen valvoo omalla toimialallaan 
tämän lain noudattamista.

Oikeusministeriö seuraa tämän lain täytäntöönpanoa 
ja soveltamista sekä antaa suosituksia kansalliskieliä 
koskevaan lainsäädäntöön liittyvissä kysymyksissä. 
Tarvittaessa ministeriön tulee tehdä aloitteita ja 
ryhtyä muihin toimenpiteisiin havaitsemiensa epä-
kohtien korjaamiseksi.

37 § 

Kielilainsäädännön soveltamista koskeva kertomus

Valtioneuvosto antaa vaalikausittain eduskunnalle 
hallituksen toimenpidekertomuksen oheisaineis-
tona käytettäväksi kertomuksen kielilainsäädännön 
soveltamisesta ja kielellisten oikeuksien toteutumi-
sesta sekä tarpeen mukaan muistakin kielioloista.

Kertomuksessa käsitellään suomen ja ruotsin kielen 
lisäksi ainakin saamen kieltä, romanikieltä ja viitto-
makieltä.

9 luku 

Erinäiset säännökset

38 § 

Suomen ulkomaanedustustot

Suomen ulkomaanedustustoihin sovelletaan tämän 
lain säännöksiä kaksikielisestä viranomaisesta, jonka 
enemmistön kieli on suomi. Kunniakonsulaateissa 
tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta.

Tarkempia säännöksiä vieraiden kielten käyttämi-
sestä edustustoissa voidaan antaa valtioneuvoston 
asetuksella.

39 § 

Puolustusvoimien joukko-osastot ja komentokieli

Puolustusvoimien joukko-osastojen kieli on suomi. 
Vähintään yksi joukko-osasto on kuitenkin ruotsin-
kielinen. Muita ruotsinkielisiä joukko-osastoja sekä 
joukkoyksikköjä samoin kuin kaksikielisiä yksikköjä 
voidaan tarpeen vaatiessa perustaa siten kuin puolus-
tusvoimista annetussa lainsäädännössä säädetään.

Asevelvollisen oikeudesta tulla määrätyksi joukko-
osastoon, jonka opetuskieli on hänen äidinkielensä, 
suomi tai ruotsi, säädetään asevelvollisuuslaissa 
(452/1950). Suomen- ja ruotsinkielisen siviilipalve-
lusvelvollisen oikeudesta suorittaa siviilipalveluk-
sensa äidinkielellään säädetään siviilipalveluslaissa 
(1723/1991).

Puolustusvoimien komentokieli on suomi.

40 § 

Vankeinhoitolaitos

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään, ovat van-
keinhoitolaitokseen kuuluvat rangaistuslaitokset ja 
niiden osastot yksikielisesti suomenkielisiä.

Oikeusministeriön asetuksella voidaan rangaistuslai-
toksiin kuitenkin perustaa yksi tai useampi ruotsin-
kielinen tai kaksikielinen osasto.

41 § 

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanos-
ta annetaan valtioneuvoston asetuksella.

10 luku 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

42 § 

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
2004.

Tällä lailla kumotaan 1 päivänä kesäkuuta 1922 an-
nettu kielilaki (148/1922) siihen myöhemmin tehtyine 
muutoksineen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
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43 § 

Siirtymäsäännökset

Ennen tämän lain voimaantuloa annetussa muussa 
laissa taikka asetuksessa olevan viittauksen tällä lailla 
kumottuun kielilakiin katsotaan tämän lain voimaan-
tulon jälkeen tarkoittavan viittausta tähän lakiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleisiin 
asioihin sovelletaan edelleen tämän lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä, jollei viranomai-
nen asianosaisten oikeutta ja etua silmällä pitäen 
muuta päätä.

Virka- ja itsehallintoalueiden kielellisestä jaotuksesta 
vuosina 2003–2012 annettu valtioneuvoston asetus 
(1174/2002) on voimassa asetuksessa säädetyn voi-
massaoloajan loppuun siltä osin kuin se koskee kun-

tien kielellistä asemaa, minkä jälkeen annetaan uusi 
valtioneuvoston asetus kuntien kielellisestä asemasta 
tämän lain 5 §:n 1 momentin nojalla.

Tämän lain 34 §:ssä tarkoitetut kulutushyödykkeitä 
koskevat tekstit on saatettava tämän lain mukaisiksi 
viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta.

HE 92/2002, PeVM 9/2002, EV 269/2002 

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.8.2005/631 : 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

HE 230/2004, LaVM 5/2005, EV 70/2005
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Laki naisten ja miesten välisestä tasa- 
arvosta 8.8.1986/609

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § 

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on estää sukupuoleen pe-
rustuva syrjintä ja edistää naisten ja miesten välistä 
tasa-arvoa sekä tässä tarkoituksessa parantaa naisten 
asemaa erityisesti työelämässä.

2 § 

Lain soveltamisalan rajoitukset

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta:

1) evankelis-luterilaisen kirkon, ortodoksisen kirk-
kokunnan eikä muiden uskonnollisten yhdyskuntien 
uskonnonharjoitukseen liittyvään toimintaan; eikä

2) perheenjäsenten välisiin taikka muihin yksityiselä-
män piiriin kuuluviin suhteisiin.

Eduskunnan toimintaan, joka liittyy kansanedustajan 
edustajantoimen hoitamiseen, ei sovelleta 10 ja 11 
§:n, 14 a §:n eikä 17 ja 19 §:n säännöksiä. Myöskään 
tasavallan presidentin toimintaan ei sovelleta 10 ja 
11 §:n säännöksiä. (17.2.1995/206) 

3 momentti on kumottu L:lla 17.2.1995/196.

3 § (15.4.2005/232) 

Palvelussuhteiden osapuolten määritelmiä

Työntekijällä tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, joka 
sopimuksessa sitoutuu tekemään toiselle (työnanta-
ja) työtä tämän johdon ja valvonnan alaisena palkkaa 
tai muuta vastiketta vastaan taikka on virkasuhteessa 
tai muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa 
valtioon, kuntaan tai muuhun julkisyhteisöön (vi-
ranomainen). Mitä tässä laissa säädetään työnte-
kijästä, sovelletaan soveltuvin osin myös muussa 
palvelussuhteeseen rinnastettavassa oikeussuhteessa 
työskentelevään.

Työnantajalla tarkoitetaan tässä laissa 1 momentissa 
tarkoitettua työnantajaa ja julkisyhteisöä. Mitä tässä 
laissa säädetään työnantajasta, sovelletaan vastaa-
vasti työvoimaa toiselta työnantajalta vuokraavaan 
yritykseen (käyttäjäyritys) sen käyttäessä työnantajal-
le kuuluvaa määräysvaltaa työsopimuslain (55/2001) 
mukaisesti.

Työnantajaa koskevia säännöksiä sovelletaan sovel-
tuvin osin myös muun palvelussuhteeseen rinnastet-
tavan oikeussuhteen toimeksiantajaan.

4 § (15.4.2005/232) 

Viranomaisen velvollisuus edistää tasa-arvoa

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edistää 
naisten ja miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti 

ja suunnitelmallisesti sekä luoda ja vakiinnuttaa sel-
laiset hallinto- ja toimintatavat, joilla varmistetaan 
naisten ja miesten tasa-arvon edistäminen asioiden 
valmistelussa ja päätöksenteossa.

Erityisesti tulee muuttaa niitä olosuhteita, jotka 
estävät tasa-arvon toteutumista.

Naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistäminen 
tulee ottaa huomioon 1 ja 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla palvelujen saatavuudessa ja tarjonnassa.

4 a § (15.4.2005/232) 

Julkisen hallinnon ja julkista valtaa käyttävien 
toimielinten kokoonpano

Valtion komiteoissa, neuvottelukunnissa ja muissa 
vastaavissa toimielimissä sekä kunnallisissa että 
kuntien välisen yhteistoiminnan toimielimissä lukuun 
ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia 
että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei 
erityisistä syistä muuta johdu.

Jos julkista valtaa käyttävällä toimielimellä tai vi-
rastolla, laitoksella taikka kunta- tai valtioenemmis-
töisellä yhtiöllä on hallintoneuvosto, johtokunta 
tai muu luottamushenkilöistä koostuva johto- tai 
hallintoelin, toimielimessä tulee olla tasapuolisesti 
sekä naisia että miehiä, jollei erityisistä syistä muuta 
johdu.

Viranomaisten ja kaikkien niiden tahojen, joita 
pyydetään nimeämään ehdokkaita tässä pykälässä 
tarkoitettuihin toimielimiin, tulee mahdollisuuksien 
mukaan ehdottaa sekä naista että miestä jokaista 
jäsenpaikkaa kohden.

L:lla 232/2005 lisätty 4 a § tulee voimaan 1.6.2005.

5 § (17.2.1995/206) 

Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa ja ope-
tuksessa

Viranomaisten ja oppilaitosten sekä muiden kou-
lutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen on huo-
lehdittava siitä, että naisilla ja miehillä on samat 
mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen ke-
hitykseen sekä että opetus, tutkimus ja oppiaineisto 
tukevat tämän lain tarkoituksen toteutumista.

6 § (15.4.2005/232) 

Työnantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa

Jokaisen työnantajan tulee työelämässä edistää 
sukupuolten tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunni-
telmallisesti.

Tasa-arvon edistämiseksi työelämässä työnantajan 
tulee, ottaen huomioon käytettävissä olevat voima-
varat ja muut asiaan vaikuttavat seikat:

1) toimia siten, että avoinna oleviin tehtäviin hakeu-
tuisi sekä naisia että miehiä;

2) edistää naisten ja miesten tasapuolista sijoittu-
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mista erilaisiin tehtäviin sekä luoda heille yhtäläiset 
mahdollisuudet uralla etenemiseen;

3) edistää naisten ja miesten välistä tasa-arvoa työ-
ehdoissa, erityisesti palkkauksessa;

4) kehittää työoloja sellaisiksi, että ne soveltuvat sekä 
naisille että miehille;

5) helpottaa naisten ja miesten osalta työelämän 
ja perhe-elämän yhteensovittamista kiinnittämällä 
huomiota etenkin työjärjestelyihin; ja

6) toimia siten, että ennakolta ehkäistään sukupuo-
leen perustuva syrjintä.

6 a § (15.4.2005/232) 

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi

Jos työnantajan palvelussuhteessa olevan henkilös-
tön määrä on säännöllisesti vähintään 30 työntekijää, 
työnantajan on toteutettava tasa-arvoa edistävät 
toimet vuosittain laadittavan, erityisesti palkkausta 
ja muita palvelussuhteen ehtoja koskevan tasa-ar-
vosuunnitelman mukaisesti. Suunnitelma voidaan 
sisällyttää henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan tai 
työsuojelun toimintaohjelmaan.

Tasa-arvosuunnitelma on laadittava yhteistyössä 
henkilöstön edustajien kanssa, ja sen tulee sisältää:

1) selvitys työpaikan tasa-arvotilanteesta ja sen 
osana erittely naisten ja miesten sijoittumisesta eri 
tehtäviin sekä kartoitus naisten ja miesten tehtävien 
luokituksesta, palkoista ja palkkaeroista;

2) käynnistettäviksi tai toteutettaviksi suunnitellut 
tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi ja 
palkkauksellisen tasa-arvon saavuttamiseksi; ja

3) arvio tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden aikai-
sempien toimenpiteiden toteuttamisesta ja niiden 
tuloksista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vuosittaisen tar-
kastelun sijasta voidaan paikallisesti sopia, että 2 
momentin 1 kohdan mukaiset toimenpiteet voidaan 
tehdä vähintään kerran kolmessa vuodessa.

6 b § (15.4.2005/232) 

Toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi oppilaitok-
sissa

Oppilaitoksen tulee vuosittain yhteistyössä hen-
kilöstön ja opiskelijoiden edustajien kanssa laatia 
tasa-arvosuunnitelma. Suunnitelman tulee sisältää 
oppilaitoksen tasa-arvotilanteen ja siihen liittyvien 
ongelmien kartoitus sekä toteutettaviksi suunnitellut 
tarpeelliset toimenpiteet tasa-arvon edistämisek-
si. Erityistä huomiota tulee kiinnittää tasa-arvon 
toteutumiseen opiskelijavalinnoissa, opetusta jär-
jestettäessä ja opintosuorituksia arvioitaessa sekä 
toimenpiteisiin, joilla pyritään seksuaalisen häirinnän 
ja sukupuolen perusteella tapahtuvan häirinnän 
ehkäisemiseen ja poistamiseen.

Tasa-arvosuunnitelman tulee sisältää arvio aikaisem-
paan tasa-arvosuunnitelmaan sisältyneiden toimen-
piteiden toteuttamisesta ja niiden tuloksista.

Suunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuun-
nitelmaa tai muuta oppilaitoksessa laadittavaa suun-
nitelmaa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta voidaan 
oppilaitoksessa sopia, että suunnitelma laaditaan 
vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Tätä pykälää ei sovelleta perusopetuslaissa (628/1998) 
tarkoitettuihin opetuksen järjestäjiin ja kouluihin.

L:lla 232/2005 lisätty 6 b § tulee voimaan 1.6.2005.

7 § (15.4.2005/232) 

Syrjinnän kielto

Välitön ja välillinen syrjintä sukupuolen perusteella 
on kielletty.

Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) naisten ja miesten asettamista eri asemaan suku-
puolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista raskaudesta tai synnytyk-
sestä johtuvasta syystä.

Välillisellä syrjinnällä tarkoitetaan tässä laissa:

1) eri asemaan asettamista sukupuoleen nähden 
neutraalilta vaikuttavan säännöksen, perusteen tai 
käytännön nojalla, jos menettelyn vaikutuksesta 
henkilöt voivat tosiasiallisesti joutua epäedulliseen 
asemaan sukupuolen perusteella; tai

2) eri asemaan asettamista vanhemmuuden tai per-
heenhuoltovelvollisuuden perusteella.

Edellä 3 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua me-
nettelyä ei kuitenkaan ole pidettävä syrjintänä, jos 
sillä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen ja valit-
tuja keinoja on pidettävä aiheellisina ja tarpeellisina 
tähän tavoitteeseen nähden.

Seksuaalista häirintää ja häirintää sukupuolen pe-
rusteella samoin kuin käskyä tai ohjetta harjoittaa 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää on pidettävä tässä 
laissa tarkoitettuna syrjintänä.

8 § (15.4.2005/232) 

Syrjintä työelämässä

Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa 
kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja:

1) työhön ottaessaan taikka tehtävään tai koulutuk-
seen valitessaan syrjäyttää henkilön, joka on ansioitu-
neempi kuin valituksi tullut toista sukupuolta oleva 
henkilö, jollei työnantajan menettely ole johtunut 
muusta, hyväksyttävästä seikasta kuin sukupuolesta 
taikka jollei menettelyyn ole työn tai tehtävän laa-
dusta johtuvaa painavaa ja hyväksyttävää syytä;
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2) työhön ottaessaan, tehtävään tai koulutukseen va-
litessaan tai palvelussuhteen kestosta tai jatkumises-
ta taikka palkka- tai muista palvelussuhteen ehdoista 
päättäessään menettelee siten, että henkilö joutuu 
raskauden, synnytyksen tai muun sukupuoleen liitty-
vän syyn perusteella epäedulliseen asemaan;

3) soveltaa palkka- tai muita palvelussuhteen ehtoja 
siten, että työntekijä tai työntekijät joutuvat suku-
puolen perusteella epäedullisempaan asemaan kuin 
yksi tai useampi muu työnantajan palveluksessa sa-
massa tai samanarvoisessa työssä oleva työntekijä;

4) johtaa työtä, jakaa työtehtävät tai muutoin jär-
jestää työolot siten, että yksi tai useampi työntekijä 
joutuu muihin verrattuna epäedullisempaan ase-
maan sukupuolen perusteella;

5) irtisanoo, purkaa tai muutoin lakkauttaa palve-
lussuhteen taikka siirtää tai lomauttaa yhden tai 
useamman työntekijän sukupuolen perusteella.

Työnantaja ei kuitenkaan ole rikkonut 1 momentin 
2¯5 kohdassa tarkoitettua syrjinnän kieltoa, jos kyse 
on 7 §:n 4 momentissa tarkoitetusta tilanteesta ja 
säännöksen mukaisesta hyväksyttävästä syystä.

8 a § (15.4.2005/232) 

Työnantajan vastatoimet

Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa 
kiellettynä syrjintänä, jos henkilö irtisanotaan tai 
asetetaan muutoin epäedulliseen asemaan sen jäl-
keen, kun hän on vedonnut tässä laissa säädettyihin 
oikeuksiin tai velvollisuuksiin taikka osallistunut 
sukupuolisyrjintää koskevan asian selvittämiseen.

L:lla 232/2005 lisätty 8 a § tulee voimaan 1.6.2005.

8 b § (15.4.2005/232) 

Syrjintä oppilaitoksissa

Oppilaitoksen sekä muiden koulutusta ja opetusta 
järjestävien yhteisöjen menettelyä on pidettävä tässä 
laissa kiellettynä syrjintänä, jos henkilö asetetaan 
opiskelijavalinnoissa, opetusta järjestettäessä, opin-
tosuoritusten arvioinnissa tai oppilaitoksen tai yh-
teisön muussa varsinaisessa toiminnassa sukupuolen 
perusteella muita epäedullisempaan asemaan taikka 
muutoin kohdellaan 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Tätä 
pykälää ei sovelleta perusopetuslaissa tarkoitettuihin 
opetuksen järjestäjiin ja kouluihin.

L:lla 232/2005 lisätty 8 b § tulee voimaan 1.6.2005.

8 c § (15.4.2005/232) 

Syrjintä etujärjestöissä

Menettelyä on pidettävä tässä laissa kiellettynä 
syrjintänä, jos henkilö asetetaan muita epäedulli-
sempaan asemaan sukupuolen perusteella työmark-
kinajärjestön tai muun ammatillista edunvalvontaa 
harjoittavan järjestön toiminnassa, jäseneksi pääsyssä 

tai sen tarjoamia etuuksia annettaessa taikka häntä 
muutoin kohdellaan 7 §:ssä tarkoitetulla tavalla.

L:lla 232/2005 lisätty 8 c § tulee voimaan 1.6.2005.

8 d § (15.4.2005/232) 

Häirintä työpaikoilla

Työnantajan menettelyä on pidettävä tässä laissa 
kiellettynä syrjintänä, jos työnantaja saatuaan tiedon 
siitä, että työntekijä on joutunut työssään seksuaa-
lisen tai muun sukupuoleen perustuvan häirinnän 
kohteeksi, laiminlyö ryhtyä käytettävissä oleviin 
toimiin häirinnän poistamiseksi.

L:lla 232/2005 lisätty 8 d § tulee voimaan 1.6.2005.

9 § (15.4.2005/232) 

Menettely, jota ei ole pidettävä syrjintänä

Tässä laissa tarkoitettuna sukupuoleen perustuvana 
syrjintänä ei ole pidettävä:

1) naisten erityistä suojelua raskauden tai synnytyk-
sen vuoksi;

2) asevelvollisuuden säätämistä ainoastaan miehille;

3) vain joko naisten tai miesten hyväksymistä muun 
yhdistyksen kuin varsinaisen työmarkkinajärjestön 
jäseniksi, jos tämä perustuu yhdistyksen säännöissä 
olevaan nimenomaiseen määräykseen; jos yhdistys 
on muu ammatillista edunvalvontaa harjoittava jär-
jestö, edellytetään lisäksi, että järjestö pyrkii tämän 
lain tarkoituksen toteuttamiseen; eikä

4) väliaikaisia, suunnitelmaan perustuvia erityistoi-
mia tosiasiallisen tasa-arvon edistämiseksi, joilla 
pyritään tämän lain tarkoituksen toteuttamiseen.

9 a § (15.4.2005/232) 

Todistustaakka

Jos joku, joka katsoo joutuneensa tässä laissa tar-
koitetun syrjinnän kohteeksi, esittää tässä laissa 
tarkoitettua asiaa tuomioistuimessa tai toimivaltai-
sessa viranomaisessa käsiteltäessä tosiseikkoja, joiden 
perusteella voidaan olettaa, että kyseessä on syrjintä 
sukupuolen perusteella, vastaajan on osoitettava, et-
tei sukupuolten välistä tasa-arvoa ole loukattu, vaan 
että menettely on johtunut muusta, hyväksyttävästä 
seikasta kuin sukupuolesta. Säännöstä ei sovelleta 
rikosasian käsittelyssä.

L:lla 232/2005 lisätty 9 a § tulee voimaan 1.6.2005.

10 § (15.4.2005/232) 

Työnantajan velvollisuus antaa selvitys menette-
lystään

Työnantajan on pyynnöstä viivytyksettä annettava 
kirjallinen selvitys menettelystään sille, joka katsoo 
joutuneensa syrjäytetyksi 8 §:n 1 momentin 1 kohdas-
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sa tarkoitetuin tavoin. Selvityksestä tulee käydä ilmi 
työnantajan noudattamat valintaperusteet, valituksi 
tulleen koulutus, työ- ja muu kokemus sekä muut 
valintaan vaikuttaneet selvästi osoitettavissa olevat 
ansiot ja seikat.

Työnantajan on samoin viivytyksettä annettava 
kirjallinen selvitys menettelynsä perusteista työn-
hakijalle tai työntekijälle, joka katsoo joutuneensa 
8 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun syrjinnän 
kohteeksi.

Työnantajan on annettava selvitys työntekijälle 
tämän palkkauksen perusteista ja muut työntekijää 
koskevat välttämättömät tiedot, joiden perusteella 
voidaan arvioida, onko 8 §:n 1 momentin 2 tai 3 koh-
dan mukaista palkkasyrjinnän kieltoa noudatettu.

Työehtosopimuksen perusteella valitulla luotta-
musmiehellä ja työsopimuslain 13 luvun 3 §:ssä 
tarkoitetulla luottamusvaltuutetulla tai sen mukaan 
kuin asianomaisella työpaikalla on sovittu, muulla 
työntekijöiden edustajalla, on itsenäinen oikeus 
saada palkkaa ja työehtoja koskevia tietoja yksit-
täisestä työntekijästä hänen suostumuksellaan tai 
työntekijäryhmästä, tai siten kuin alaa koskevassa 
työehtosopimuksessa on sovittu, silloin kun on ai-
hetta epäillä palkkasyrjintää sukupuolen perusteella. 
Jos tiedot koskevat yksittäisen henkilön palkkausta, 
asianomaiselle on ilmoitettava, että tietoja on an-
nettu. Luottamusmies, luottamusvaltuutettu tai muu 
työntekijöiden edustaja ei saa ilmaista muille palkkaa 
ja työehtoja koskevia tietoja.

Selvitykseen ei saa merkitä tietoa kenenkään tervey-
dentilasta tai muista henkilökohtaisista oloista ilman 
tämän suostumusta.

10 a § (15.4.2005/232) 

Oppilaitoksen velvollisuus antaa selvitys menet-
telystään

Oppilaitoksen sekä muun koulutusta ja opetusta 
järjestävän yhteisön on pyynnöstä viivytyksettä 
annettava kirjallinen selvitys menettelystään opis-
kelijalle, joka katsoo joutuneensa syrjityksi 8 b §:ssä 
mainituin tavoin. 

Selvitykseen ei saa merkitä tietoa kenenkään tervey-
dentilasta tai muista henkilökohtaisista oloista ilman 
tämän suostumusta.

L:lla 232/2005 lisätty 10 a § tulee voimaan 1.6.2005.

11 § (15.4.2005/232) 

Hyvitys

Se, joka on rikkonut 8 tai 8 a–8 d §:ssä tarkoitettua 
syrjinnän kieltoa, on velvollinen maksamaan louka-
tulle hyvitystä.

Hyvityksenä on suoritettava vähintään 3 000 euroa. 
Työhönottotilanteessa hyvityksenä on suoritettava 
enintään 15 000 euroa. Hyvitystä määrättäessä on 
otettava huomioon syrjinnän laatu ja laajuus sekä 

sen kestoaika sekä samasta teosta muun lain nojalla 
henkilöön kohdistuvasta loukkauksesta tuomittu tai 
maksettavaksi määrätty taloudellinen seuraamus.

Hyvitystä voidaan alentaa edellä säädetystä vähim-
mäismäärästä tai velvollisuus suorittaa hyvitystä 
kokonaan poistaa, jos se harkitaan kohtuulliseksi 
ottaen huomioon rikkojan taloudellinen asema ja 
pyrkimykset estää tai poistaa menettelyn vaikutukset 
sekä muut olosuhteet. Hyvityksen enimmäismäärä 
saadaan ylittää, kun se syrjinnän vakavuus ja muut 
olosuhteet huomioon ottaen on perusteltua.

Hyvityksen suorittaminen ei estä loukattua lisäksi 
vaatimasta korvausta taloudellisesta vahingosta 
vahingonkorvauslain (412/1974) taikka muun lain 
mukaan.

12 § (15.4.2005/232) 

Hyvityksen vaatiminen

Hyvitystä on vaadittava kanteella, joka on pantava 
vireille sen paikkakunnan tuomioistuimessa, missä 
työnantajalla, oppilaitoksella tai etujärjestöllä on 
kotipaikka.

Kanne hyvityksen suorittamisesta on nostettava 
kahden vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rikko-
misesta. Työhönottotilanteissa kanne on kuitenkin 
nostettava vuoden kuluessa syrjinnän kiellon rik-
komisesta.

Kun kanne hyvityksen suorittamisesta syrjinnän 
perusteella on pantu vireille ja useammilla on oi-
keus vaatia hyvitystä saman teon tai laiminlyönnin 
perusteella, on kaikki hyvitysvaatimukset, siltä osin 
kuin se on mahdollista, käsiteltävä samassa oikeu-
denkäynnissä.

13 § (15.4.2005/232) 

13 § on kumottu L:lla 15.4.2005/232, joka tulee 
voimaan 1.6.2005. 

14 § 

Syrjivän ilmoittelun kieltäminen

Työ- tai koulutuspaikkaa ei saa ilmoittaa vain joko 
naisten tai miesten haettavaksi, jollei tähän ole työn 
tai tehtävän laadusta johtuvaa painavaa ja hyväksyt-
tävää syytä taikka tämä perustu 9 §:n 2 momentin 4 
kohdassa tarkoitetun suunnitelman toteuttamiseen. 
(8.7.1992/624)

2 momentti on kumottu L:lla 17.2.1995/206.

14 a § (21.4.1995/691) 

Rangaistussäännökset

Rangaistus syrjinnästä työelämässä säädetään rikos-
lain 47 luvun 3 §:ssä.

Rangaistus 10 §:n 4 momentissa säädetyn salassapi-
tovelvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikoslain 
38 luvun 2 §:n 2 momentin mukaan, jollei teko ole 
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rangaistava rikoslain 40 luvun 5 §:n mukaan tai siitä 
muualla kuin rikoslain 38 luvun 1 §:ssä säädetä an-
karampaa rangaistusta.

Joka rikkoo 14 §:n kieltoa koulutuspaikkaa haet-
tavaksi ilmoitettaessa, on tuomittava syrjivästä 
ilmoittelusta sakkoon. Virallinen syyttäjä saa nostaa 
syytteen syrjivästä ilmoittelusta vain tasa-arvovaltuu-
tetun ilmoituksen perusteella.

15 § (15.4.2005/232) 

Lausunnon pyytäminen tasa-arvolautakunnalta

Tuomioistuin voi pyytää tasa-arvolautakunnan lausun-
non 7, 8, 8 a–8 d ja 14 §:n soveltamisesta lain tavoittei-
den kannalta merkittävässä asiassa.

16 § 

Valvonta

Tasa-arvovaltuutettu ja tasa-arvolautakunta valvovat 
tämän lain noudattamista yksityisessä toiminnassa 
sekä julkisessa hallinto- ja liiketoiminnassa siten 
kuin siitä jäljempänä tässä laissa sekä erikseen sää-
detään.

17 § (15.4.2005/232) 

Tietojen antaminen tasa-arvoviranomaisille

Tasa-arvovaltuutetulla ja tasa-arvolautakunnalla on 
oikeus maksutta saada viranomaisilta tämän lain 
noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset tiedot 
sen estämättä, mitä asian tai asiakirjan julkisuudesta 
säädetään tai määrätään.

Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus asettamassaan 
kohtuullisessa määräajassa saada jokaiselta tämän 
lain noudattamisen valvontaa varten tarpeelliset 
tiedot sekä vaatia tämän hallussa oleva asiakirja 
esitettäväksi, jollei tällä ole lain mukaan oikeutta tai 
velvollisuutta kieltäytyä todistamasta tai esittämästä 
asiakirjaa.

Palkkasyrjintää epäilevän työntekijän pyynnöstä 
10 §:n 4 momentissa tarkoitetulla työntekijän 
edustajalla on oikeus saada palkkaa ja työehtoja 
koskevia tietoja yksittäisestä työntekijästä tasa-ar-
vovaltuutetulta silloin, kun epäilyyn on perusteltua 
aihetta. Tasa-arvovaltuutetun tulee toimittaa tiedot 
edustajalle viivytyksettä, kuitenkin kahden kuu-
kauden kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Jos 
tasa-arvovaltuutettu kieltäytyy antamasta vaadittuja 
tietoja, työntekijän edustaja voi saattaa asian tasa-
arvolautakunnan käsiteltäväksi.

Kirkon ja seurakunnan asiakirjojen julkisuudesta evan-
kelisluterilaisessa kirkossa on säädetty erikseen.

18 § (15.4.2005/232) 

Tarkastukset ja virka-apu

Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus suorittaa tarpeelli-
nen tarkastus työpaikalla, oppilaitoksessa tai etujär-
jestössä, jos on syytä epäillä, että on menetelty tämän 

lain vastaisesti taikka että tässä laissa säädettyjä tasa-
arvovelvoitteita ei muutoin ole noudatettu.

Tasa-arvovaltuutetulla on oikeus saada tarkastuksen 
toimittamista varten muilta viranomaisilta virka-
apua.

Tarkastus on toimitettava siten, ettei siitä aiheudu 
tarpeettomasti haittaa tai kustannuksia.

19 § (15.4.2005/232) 

Ohjeiden ja neuvojen antaminen

Se, joka epäilee joutuneensa tässä laissa tarkoitetun 
syrjinnän kohteeksi, voi pyytää tasa-arvovaltuutetul-
ta ohjeita ja neuvoja asiassa.

Havaitessaan, että tässä laissa säädettyjä velvoit-
teita ei noudateta tai että lain säännöksiä muutoin 
rikotaan, tasa-arvovaltuutetun on ohjein ja neuvoin 
pyrittävä siihen, että lainvastaista menettelyä ei 
jatketa tai uusita.

Havaitessaan, että työnantaja tai oppilaitos 2 momen-
tissa tarkoitetuista ohjeista ja neuvoista huolimatta 
laiminlyö 6 a tai 6 b §:ssä säädetyn velvollisuutensa 
laatia tasa-arvosuunnitelma, tasa-arvovaltuutettu 
voi asettaa kohtuullisen määräajan, jonka kuluessa 
velvollisuus on täytettävä.

20 § (15.4.2005/232) 

Asian saattaminen tasa-arvolautakunnan käsitel-
täväksi

Tasa-arvovaltuutettu tai työmarkkinoiden keskusjär-
jestö voi saattaa 7, 8, 8 a–8 d ja 14 §:n säännösten 
vastaista menettelyä koskevan asian tasa-arvolauta-
kunnan käsiteltäväksi 21 §:ssä tarkoitettua menet-
telyä varten.

Tasa-arvovaltuutettu voi saattaa 6 a ja 6 b §:n vas-
taista menettelyä koskevan asian tasa-arvolautakun-
nan käsiteltäväksi 21 §:n 4 momentissa tarkoitettua 
menettelyä varten.

Lautakunnan käsiteltäväksi ei kuitenkaan voida 
saattaa asiaa, joka koskee eduskunnan tai sen toi-
mielimen, tasavallan presidentin, valtioneuvoston, 
ministeriön, valtioneuvoston kanslian, eduskunnan 
oikeusasiamiehen, valtioneuvoston oikeuskanslerin, 
korkeimman oikeuden tai korkeimman hallinto-oi-
keuden toimintaa.

Asian käsittelystä tasa-arvolautakunnassa säädetään 
tasa-arvovaltuutetusta ja tasa-arvolautakunnasta 
annetussa laissa (610/1986).

21 § (15.4.2005/232) 

Tasa-arvolautakunnan toimivalta lainvastaisen 
menettelyn johdosta

Tasa-arvolautakunta voi kieltää sitä, joka on mene-
tellyt 7, 8, 8 a–8 d tai 14 §:n säännösten vastaisesti, 
jatkamasta tai uusimasta menettelyä, tarvittaessa 
sakon uhalla.
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Sakon uhka voidaan asettaa sille, jota kielto koskee, 
tai tämän edustajalle taikka molemmille.

Kieltoa asetettaessa voidaan samalla päättää, että 
kieltoa on noudatettava vasta päätöksessä mainitus-
ta ajankohdasta, jos on aiheellista, että velvoitetulle 
varataan kohtuullinen aika kiellon perusteena olevi-
en olosuhteiden tai menettelyn muuttamiseksi.

Tasa-arvovaltuutetun esityksestä tasa-arvolautakunta 
voi, tarvittaessa sakon uhalla, velvoittaa työnantajan 
tai oppilaitoksen, joka on laiminlyönyt 6 a tai 6 b §:ssä 
tarkoitetun velvollisuuden, määräajassa laatimaan 
tasa-arvosuunnitelman.

Uhkasakon määrää maksettavaksi tasa-arvolauta-
kunta.

21 a § (15.4.2005/232) 

Tasa-arvovaltuutetun oikeus asettaa uhkasakko

Tasa-arvovaltuutettu voi asettaa 17 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun tietojenanto- ja asiakirjan esittämis-
velvollisuuden tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon 
määrää maksettavaksi tasa-arvolautakunta.

Uhkasakkoon sovelletaan muutoin, mitä uhkasakko-
laissa (1113/1990) säädetään.

L:lla 232/2005 lisätty 21 a § tulee voimaan 1.6.2005.

22 § (15.4.2005/232) 

Muutoksenhaku

Tasa-arvolautakunnan päätökseen haetaan muu-
tosta valittamalla hallinto-oikeudelta. Muutoksen-
hausta on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään.

Tasa-arvolautakunnan 21 §:n nojalla tekemää kielto- 
ja velvoitepäätöstä on heti noudatettava, vaikka se ei 
ole saanut lainvoimaa, jollei lautakunta tai hallinto-
oikeus toisin määrää.

23 § (15.4.2005/232) 

Hyvityksen euromäärien tarkistaminen

Edellä 11 §:n 2 momentissa mainitut euromäärät 
tulee valtioneuvoston asetuksella tarkistaa kolmivuo-
tiskausittain rahanarvon muutosta vastaavasti.

24 § 

Asetuksenantovaltuus

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta 
annetaan tarvittaessa asetuksella.

25 § 

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset (6.5.1988/406) 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain 
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Tämän lain säännöksiä ei sovelleta, mikäli ne ovat 
ristiriidassa ennen tämän lain voimaantuloa tehdyn 
työehto-, virkaehto- tai toimiehtosopimuksen kanssa. 
Tämän lain 4 §:n 2 momentin säännös ei velvoita 
muuttamaan ennen lain voimaantuloa asetetun 
valtion komitean, neuvottelukunnan tai muun vas-
taavan toimielimen kokoonpanoa.

4 momentti on kumottu L:lla 28.11.1997/1037.

HE 57/85, toisen lvk.miet 4/86, Svk.miet 79/86 

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.5.1988/406:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 
1988.

Tämän lain 4 §:n 2 momentin säännös ei velvoita 
muuttamaan ennen lain voimaantuloa asetetun 
kunnallisen toimielimen kokoonpanoa.

HE 192/87, toisen lvk.miet 2/88, Svk.miet 21/88

8.7.1992/624:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1992.

HE 63/92, SuVM 4/92, TyVM 2/92

18.12.1992/1445:

17.2.1995/196:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 
1995.

HE 131/94, PuVM 4/94

17.2.1995/206:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
1995.

Lain 4 §:n 2 momentin mukaista kiintiöperiaatetta 
sovelletaan lain voimaantulon jälkeen asetettaviin 
toimielimiin.

HE 90/94, TyVM 10/94, ETA-sopimuksen liite XVIII: 
neuvoston direktiivi (75/117/ETY), neuvoston direktii-
vi (76/207/ETY), neuvoston direktiivi (79/7/ETY), neu-
voston direktiivi (86/378/ETY), neuvoston direktiivi 
(86/613/ETY), neuvoston direktiivi (92/85/ETY)

21.4.1995/691:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

28.11.1997/1037 : 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 
1997.
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HE 174/1997, PeVL 26/1997, StVM 21/1997, EV 
173/1997

26.1.2001/71:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001

HE 157/2000, TyVL 13/2000, EV 215/2000

15.4.2005/232:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2005. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 195/2004, TyVM 3/2005, EV 24/2005
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Yhdenvertaisuuslaki 20.1.2004/21

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on edistää ja turvata yhden-
vertaisuuden toteutumista sekä tehostaa syrjinnän 
kohteeksi joutuneen oikeussuojaa lain soveltamis-
alaan kuuluvissa syrjintätilanteissa.

2 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan sekä julkisessa että yksityisessä 
toiminnassa, kun kysymys on:

1) itsenäisen ammatin tai elinkeinon harjoittamisen 
edellytyksistä taikka elinkeinotoiminnan tukemi-
sesta;

2) työhönottoperusteista, työoloista tai työehdoista, 
henkilöstökoulutuksesta taikka uralla etenemises-
tä;

3) koulutuksen, mukaan lukien erikoistumis- ja 
uudelleenkoulutuksen, tai ammatillisen ohjauksen 
saamisesta; taikka

4) jäsenyydestä tai toiminnasta työntekijä- tai työn-
antajajärjestössä tai muussa järjestössä, jonka jäse-
nillä on tietty ammatti, taikka järjestön antamista 
etuuksista.

Lakia sovelletaan lisäksi etnisen alkuperän perusteel-
la tapahtuvaan syrjintään, kun kysymys on:

1) sosiaali- ja terveyspalveluista;

2) sosiaaliturvaetuuksista tai muista sosiaalisin 
perustein myönnettävistä tuista, alennuksista tai 
etuuksista;

3) asevelvollisuuden, naisten vapaaehtoisen ase-
palveluksen tai siviilipalveluksen suorittamisesta; 
taikka

4) asumisen taikka yleisölle tarjottavien tai yleisön 
saatavilla olevien irtaimen tai kiinteän omaisuuden 
taikka palvelujen tarjonnasta tai saatavuudesta muis-
sa kuin yksityisten henkilöiden välisissä suhteissa.

3 §

Soveltamisalan rajoitukset

Tätä lakia ei sovelleta:

1) koulutuksen tavoitteisiin, sisältöön eikä koulutus-
järjestelmään;

2) kun sovelletaan ulkomaalaisten maahantuloa ja 
maassa oleskelua koskevia säännöksiä, eikä ulkomaa-
laisten asettamiseen erilaiseen asemaan heidän lakiin 

perustuvasta oikeusasemastaan aiheutuvasta syystä.

4 §

Viranomaisten velvollisuus edistää yhdenvertai-
suutta

Viranomaisten tulee kaikessa toiminnassaan edis-
tää yhdenvertaisuutta tavoitteellisesti ja suunni-
telmallisesti sekä vakiinnuttaa sellaiset hallinto- ja 
toimintatavat, joilla varmistetaan yhdenvertaisuu-
den edistäminen asioiden valmistelussa ja päätök-
senteossa. Viranomaisten tulee erityisesti muuttaa 
niitä olosuhteita, jotka estävät yhdenvertaisuuden 
toteutumista.

Etnisen yhdenvertaisuuden edistämiseksi viranomais-
ten tulee laatia suunnitelma (yhdenvertaisuussuun-
nitelma) siinä laajuudessa kuin kunkin viranomaisen 
toiminnan luonne sitä vaatii. Yleiset suositukset tässä 
momentissa tarkoitetun suunnitelman sisällöstä an-
taa työministeriö.

Viranomaisilla tarkoitetaan tässä pykälässä valtion ja 
kuntien viranomaisia sekä itsenäisiä julkisoikeudel-
lisia laitoksia samoin kuin Ahvenanmaan maakun-
nan viranomaisia niiden huolehtiessa valtakunnan 
viranomaisille kuuluvista tehtävistä maakunnassa. 
Viranomaisella tarkoitetaan myös julkisoikeudellista 
yhdistystä ja yksityisiä toimijoita niiden hoitaessa 
julkisia hallintotehtäviä sekä valtion liikelaitoksia. 
Velvollisuus 2 momentissa tarkoitetun suunnitelman 
laatimiseen ei kuitenkaan koske evankelis-luterilaista 
kirkkoa, ortodoksista kirkkokuntaa eikä viranomai-
seen rinnastettavaa, julkista hallintotehtävää hoita-
vaa yksityistä toimijaa.

5 §

Vammaisen henkilön työllistymis- ja kouluttautu-
misedellytysten parantaminen

Yhdenvertaisuuden edistämiseksi 2 §:n 1 momentissa 
tarkoitetuissa asioissa työn teettäjän tai koulutuksen 
järjestäjän on tarvittaessa ryhdyttävä kohtuullisiin 
toimiin vammaisen henkilön työhön tai koulutuk-
seen pääsemiseksi, työssä selviämiseksi ja työuralla 
etenemiseksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan 
erityisesti huomioon toimista aiheutuvat kustan-
nukset, työn teettäjän tai koulutuksen järjestäjän 
taloudellinen asema sekä mahdollisuudet saada 
toimien toteuttamiseen tukea julkisista varoista tai 
muualta.

6 §

Syrjinnän kielto

Ketään ei saa syrjiä iän, etnisen tai kansallisen alku-
perän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuk-
sen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, 
sukupuolisen suuntautumisen tai muun henkilöön 
liittyvän syyn perusteella. Sukupuoleen perustuvasta 
syrjinnän kiellosta säädetään naisten ja miesten väli-
sestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986).

Yhdenvertaisuuslaki
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Syrjinnällä tarkoitetaan:

1) sitä, että jotakuta kohdellaan epäsuotuisammin 
kuin jotakuta muuta kohdellaan, on kohdeltu tai 
kohdeltaisiin vertailukelpoisessa tilanteessa (välitön
syrjintä);

2) sitä, että näennäisesti puolueeton säännös, pe-
ruste tai käytäntö saattaa jonkun erityisen epäedul-
liseen asemaan muihin vertailun kohteena oleviin 
nähden, paitsi jos säännöksellä, perusteella tai 
käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja tavoitteen 
saavuttamiseksi käytetyt keinot ovat asianmukaisia 
ja tarpeellisia (välillinen syrjintä);

3) henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskematto-
muuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaa-
mista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri 
(häirintä);

4) ohjetta tai käskyä syrjiä.

7 §

Menettely, jota ei pidetä syrjintänä

Tässä laissa tarkoitettuna syrjintänä ei pidetä:

1) yhdenvertaisuussuunnitelman mukaista menette-
lyä, jolla pyritään tämän lain tarkoituksen toteutta-
miseen käytännössä;

2) sellaista 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun syrjin-
täperusteeseen liittyvää erilaista kohtelua, jonka 
perusteena on työtehtävien laatuun ja niiden suorit-
tamiseen liittyvä todellinen ja ratkaiseva vaatimus;

3) ikään perustuvaa erilaista kohtelua silloin, kun 
sillä on objektiivisesti ja asianmukaisesti perusteltu 
työllisyyspoliittinen taikka työmarkkinoita tai am-
matillista koulutusta koskeva tai muu näihin rinnas-
tettava oikeutettu tavoite tai kun erilainen kohtelu 
johtuu sosiaaliturvajärjestelmien eläke- tai työkyvyt-
tömyysetuuksien saamisedellytykseksi vahvistetuista 
ikärajoista.

Tällä lailla ei estetä sellaisia erityistoimenpiteitä, 
joiden tavoitteena on tosiasiallisen yhdenvertaisuu-
den saavuttaminen 6 §:n 1 momentissa tarkoitetusta 
syrjinnästä johtuvien haittojen ehkäisemiseksi tai lie-
vittämiseksi (positiivinen erityiskohtelu). Positiivisen 
erityiskohtelun on oltava pyrityn tavoitteen kannalta 
oikeasuhteista.

8 §

Vastatoimien kielto

Ketään ei saa asettaa epäedulliseen asemaan tai 
kohdella siten, että häneen kohdistuu kielteisiä 
seurauksia, koska hän on valittanut tai ryhtynyt toi-
menpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

9 §

Hyvitys

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu työn, irtaimen tai kiinteän 
omaisuuden tai palvelujen, koulutuksen tai etui-
suuksien tarjoaja, joka on iän, etnisen tai kansallisen 
alkuperän, kansalaisuuden, uskonnon, vakaumuksen, 
mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai suku-
puolisen suuntautumisen perusteella rikkonut 6 tai 
8 §:n säännöksiä, on velvollinen maksamaan loukka-
uksesta hyvitystä syrjinnän tai vastatoimen kohteeksi 
joutuneelle. Hyvityksenä on suoritettava loukkauksen 
laadun mukaan enintään 15 000 euroa.

Hyvityksen suuruutta määrättäessä otetaan huomi-
oon syrjinnän laatu ja laajuus sekä sen kesto, 6 tai 8 
§:n säännöksiä rikkoneen suhtautuminen tekoonsa, 
asianosaisten välillä saavutettu sovinto, yhdenvertai-
sen oikeustilan palauttaminen, tekijän taloudellinen 
asema ja muut olosuhteet sekä samasta teosta muun 
lain nojalla henkilöön kohdistuvasta loukkauksesta 
tuomittu tai maksettavaksi määrätty taloudellinen 
seuraamus. Hyvitys voidaan jättää tuomitsematta, 
jos se on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. 
Hyvityksen enimmäismäärä saadaan erityisistä syistä 
ylittää, kun se on syrjinnän kesto, vakavuus ja muut 
olosuhteet huomioon ottaen perusteltua.

Hyvityksen suorittaminen ei estä loukattua vaatimas-
ta korvausta taloudellisesta vahingosta vahingonkor-
vauslain (412/1974) tai muun lain mukaan.

10 §

Syrjivien sopimusehtojen muuttaminen

Tuomioistuin voi käsiteltävänään olevassa asiassa 
muuttaa tai jättää huomioon ottamatta sopimuseh-
dot, jotka ovat 6 tai 8 §:ssä säädetyn kiellon vastaisia. 
Sopimusehtona pidetään myös vastikkeen määrää 
koskevaa sitoumusta.

Jos 1 momentissa tarkoitettu ehto on sellainen, että 
sopimuksen jääminen voimaan muilta osin muuttu-
mattomana ei ole ehdon muuttamisen tai huomioon 
ottamatta jättämisen vuoksi kohtuullista, sopimusta 
voidaan muuttaa muiltakin osin tai se voidaan mää-
rätä raukeamaan.

11 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista työsuhteessa ja julkisoi-
keudellisessa palvelussuhteessa sekä työharjoittelus-
sa ja muussa vastaavassa toiminnassa työpaikalla val-
vovat työsuojeluviranomaiset siten kuin työsuojelun 
valvonnasta ja muutoksenhausta työsuojeluasioissa 
annetussa laissa (131/1973) säädetään.

Etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän kieltoa 
muutoin kuin työsuhteessa ja julkisoikeudellisessa 
palvelussuhteessa valvovat vähemmistövaltuutettu 
ja syrjintälautakunta siten kuin vähemmistövaltuu-
tetusta ja syrjintälautakunnasta annetussa laissa 
(660/2001) säädetään.
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12 §

Ohjeet, neuvot, suositukset ja sovittelu

Joka katsoo joutuneensa tässä laissa tarkoitetun etni-
seen alkuperään perustuvan syrjinnän kohteeksi, voi 
pyytää vähemmistövaltuutetulta 2 §:n 1 momentin 
1, 3 ja 4 kohdassa sekä 2 momentissa tarkoitetuissa 
asioissa ohjeita, neuvoja, suosituksia ja toimenpiteitä 
sovinnon aikaansaamiseksi.

13 §

Syrjintälautakunnan tehtävät

Syrjintälautakunta voi etnistä syrjintää koskevassa 
asiassa, siltä osin kuin se ei koske työsuhdetta tai jul-
kisoikeudellista palvelussuhdetta taikka työharjoit-
telua tai muuta vastaavaa toimintaa työpaikalla:

1) vahvistaa osapuolten välisen sovinnon; taikka

2) kieltää jatkamasta tai uusimasta 6 tai 8 §:n vas-
taista menettelyä.

Syrjintälautakunnan vahvistama sovinto, jossa on 
sovittu rahasaatavasta, voidaan panna täytäntöön 
niin kuin lainvoimainen tuomio.

Syrjintälautakunnan tulee tarvittaessa liittää anta-
maansa kieltopäätökseen kohtuullinen määräaika, 
jonka kuluessa päätöstä on noudatettava. Lautakunta 
voi asettaa päätöksen noudattamisen tehosteeksi 
uhkasakon ja tuomita sakon maksettavaksi siten kuin 
uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään.

Jos 1 momentissa tarkoitettu asia on vireillä tai tulee 
vireille muussa viranomaisessa, syrjintälautakunnan 
on jätettävä asia tutkimatta.

14 §

Lausunnon pyytäminen

Tuomioistuin, vähemmistövaltuutettu tai muu viran-
omainen taikka yhdistys voi pyytää etnistä syrjintää 
koskevassa asiassa syrjintälautakunnan lausunnon 
tämän lain soveltamisesta.

15 §

Asian saattaminen syrjintälautakunnan käsiteltä-
väksi

Se, johon 6 tai 8 §:n vastainen menettely kohdistuu, 
taikka vähemmistövaltuutettu voi saattaa etnistä 
syrjintää koskevan, 2 §:n 1 momentin 1, 3 tai 4 koh-
dassa taikka 2 momentissa tarkoitetun asian syrjin-
tälautakunnan käsiteltäväksi 13 §:n 1 momentin 2 
kohdassa säädettyä menettelyä varten.

Sovinnon osapuolet yhdessä tai vähemmistöval-
tuutettu osapuolten suostumuksin voi saattaa 1 
momentissa tarkoitetun asian syrjintälautakunnan 
käsiteltäväksi 13 §:n 1 momentin 1 kohdassa säädet-
tyä menettelyä varten.

Asian käsittelystä syrjintälautakunnassa säädetään 
vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 
annetussa laissa.

16 §

Kanneaika

Kanne 9 tai 10 §:ssä tarkoitetussa asiassa on nostet-
tava vastaajan kotipaikan tuomioistuimessa kahden 
vuoden kuluessa 6 tai 8 §:n vastaisesta menettelys-
tä tai, jos menettely on jatkuvaa, kahden vuoden 
kuluessa sen päättymisestä. Työhönottotilanteissa 
kanne on kuitenkin nostettava vuoden kuluessa 
siitä, kun syrjäytetty työnhakija on saanut tiedon 
valintapäätöksestä.

17 §

Todistustaakka

Jos joku, joka katsoo joutuneensa 6 §:n vastaisen 
menettelyn kohteeksi, esittää tässä laissa tarkoitet-
tua asiaa tuomioistuimessa tai toimivaltaisessa viran-
omaisessa käsiteltäessä selvitystä, jonka perusteella 
voidaan olettaa, että mainitussa pykälässä säädettyä 
kieltoa on rikottu, vastaajan on osoitettava, että 
kieltoa ei ole rikottu. Säännöstä ei sovelleta rikosa-
sian käsittelyssä.

18 §

Muutoksenhaku

Syrjintälautakunnan 13 §:n 1 momentin 2 kohdan 
nojalla tekemään päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen. Toimivaltainen 
hallinto-oikeus on se, jonka tuomiopiirissä syrjityksi 
väitetyn kotipaikka sijaitsee. Muutoksenhausta on 
muutoin voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään.

Syrjintälautakunnan 13 §:n 1 momentin 2 kohdan 
nojalla tekemä päätös voidaan panna täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta, jollei hallinto-oikeus 
toisin määrää.

19 §

Valituskielto

Syrjintälautakunnan 13 §:n 1 momentin 1 kohdan 
tai 4 momentin nojalla tekemään päätökseen ei saa 
hakea muutosta valittamalla.

20 §

Rangaistussäännökset

Rangaistus syrjinnästä säädetään rikoslain (39/1889) 
11 luvun 9 §:ssä ja työsyrjinnästä rikoslain 47 luvun 
3 §:ssä.
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21 §

Hyvityksen rahamäärän tarkistaminen

Edellä 9 §:ssä säädetyn hyvityksen enimmäisraha-
määrä tarkistetaan rahanarvon muutosta vastaavasti 
kolmivuotiskausittain työministeriön asetuksella.

22 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 
2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin. 

HE 44/2003, TyVM 7/2003, EV 95/2003, Neuvoston 
direktiivi 2000/43/EY (32000L0043); EYVL N:o L 180, 
19.7.2000, s. 22, Neuvoston direktiivi 2000/78/EY 
(32000L0078); EYVL N:o L 303, 2.12.2000, s. 16
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Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
13.8.2004/759

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain tarkoitus

Tämän lain tarkoituksena on toteuttaa yksityiselä-
män suojaa ja muita yksityisyyden suojaa turvaavia 
perusoikeuksia työelämässä.

2 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään työntekijää koskevien henkilö-
tietojen käsittelystä, työntekijälle tehtävistä testeistä 
ja tarkastuksista sekä niitä koskevista vaatimuksista, 
teknisestä valvonnasta työpaikalla sekä työntekijän 
sähköpostiviestin hakemisesta ja avaamisesta.

Mitä tässä laissa säädetään työntekijästä, sovelletaan 
myös virkamieheen, virkasuhteessa olevaan ja näihin 
verrattavassa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa 
olevaan sekä soveltuvin osin työnhakijaan.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan henkilötieto-
lakia (523/1999) ja sähköisen viestinnän tietosuojala-
kia (516/2004), jollei tässä laissa toisin säädetä.

Työntekijän velvollisuudesta osallistua terveystarkas-
tukseen säädetään erikseen.

2 luku

Henkilötietojen käsittelyn yleiset edellytykset

3 §

Tarpeellisuusvaatimus

Työnantaja saa käsitellä vain välittömästi työntekijän 
työsuhteen kannalta tarpeellisia henkilötietoja, jotka 
liittyvät työsuhteen osapuolten oikeuksien ja velvol-
lisuuksien hoitamiseen tai työnantajan työntekijöille 
tarjoamiin etuuksiin taikka johtuvat työtehtävien 
erityisluonteesta.

Tarpeellisuusvaatimuksesta ei voida poiketa työnte-
kijän suostumuksella.

4 §

Työntekijän henkilötietojen keräämisen yleiset 
edellytykset ja työnantajan tiedonantovelvollisuus

Työnantajan on kerättävä työntekijää koskevat 
henkilötiedot ensi sijassa työntekijältä itseltään. 
Jos työnantaja kerää henkilötietoja muualta kuin 
työntekijältä itseltään, työntekijältä on hankitta-

va suostumus tietojen keräämiseen. Suostumus ei 
kuitenkaan ole tarpeen silloin, kun viranomainen 
luovuttaa tietoja työnantajalle tämän laissa säädetyn 
tehtävän suorittamiseksi tai kun työnantaja hankkii 
henkilöluottotietoja tai rikosrekisteritietoja työnte-
kijän luotettavuuden selvittämiseksi.

Työnantajan on ilmoitettava työntekijälle etukäteen 
tätä koskevien tietojen hankkimisesta luotettavuu-
den selvittämistä varten. Jos työntekijää koskevia tie-
toja on kerätty muualta kuin työntekijältä itseltään, 
työnantajan on ilmoitettava työntekijälle saamistaan 
tiedoista ennen kuin niitä käytetään työntekijää kos-
kevassa päätöksenteossa. Työnantajan tiedonanto-
velvollisuudesta ja työntekijän oikeudesta tarkastaa 
itseään koskevia henkilötietoja on lisäksi voimassa, 
mitä siitä muualla laissa säädetään.

Henkilötietojen kerääminen työhön otettaessa ja 
työsuhteen aikana kuuluu yhteistoiminnasta yrityk-
sissä annetussa laissa (725/1978) sekä yhteistoimin-
nasta valtion virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa 
(651/1988) tarkoitetun yhteistoimintamenettelyn 
piiriin.

5 §

Terveydentilaa koskevien tietojen käsittely

Työnantajalla on oikeus käsitellä työntekijän ter-
veydentilaa koskevia tietoja, jos tiedot on kerätty 
työntekijältä itseltään tai hänen kirjallisella suos-
tumuksellaan muualta ja tietojen käsittely on tar-
peen sairausajan palkan tai siihen rinnastettavien 
terveydentilaan liittyvien etuuksien suorittamiseksi 
taikka sen selvittämiseksi, onko työstä poissaoloon 
perusteltu syy, taikka jos työntekijä nimenomaisesti 
haluaa selvitettävän työkykyisyyttään terveydentilaa 
koskevien tietojen perusteella. Lisäksi työnantajalla 
on oikeus käsitellä näitä tietoja niissä tilanteissa 
ja siinä laajuudessa, kuin muualla laissa erikseen 
säädetään.

Terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain 
ne henkilöt, jotka näiden tietojen perusteella valmis-
televat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä 
taikka panevat niitä toimeen. Työnantajan on nimet-
tävä nämä henkilöt tai määriteltävä tehtävät, joihin 
sisältyy terveydentilaa koskevien tietojen käsittelyä. 
Tietoja käsittelevät henkilöt eivät saa ilmaista näitä 
tietoja sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päät-
tymisen jälkeen.

Työntekijän työnantajalle luovuttama työkykyään 
koskeva lääkärintodistus tai -lausunto saadaan kui-
tenkin luovuttaa työterveyshuollon palvelujen tuot-
tajalle työterveyshuoltolaissa (1383/2001) säädettyjen 
työterveyshuollon tehtävien toteuttamista varten, 
jollei työntekijä ole kieltänyt luovuttamista.

Työnantajan on säilytettävä hallussaan olevat työnte-
kijän terveydentilaa koskevat tiedot erillään muista 
työnantajan keräämistä henkilötiedoista.

Laki yksityisyyden suojasta työelämässä 
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3 luku

Huumausaineiden käyttöä koskevien tietojen 
käsittely

6 §

Huumausainetestiä koskeva todistus

Työnantaja saa käsitellä vain sellaisia työntekijän 
huumausaineiden käyttöä koskevia testitietoja, jotka 
sisältyvät asianomaisen työnantajalle toimittamaan 
huumausainetestiä koskevaan todistukseen. Tieto-
jen käsittelyyn sovelletaan muutoin, mitä 5 §:n 2–4 
momentissa säädetään.

Huumausainetestiä koskevalla todistuksella tarkoi-
tetaan työnantajan osoittaman terveydenhuollon 
ammattihenkilön ja laboratorion antamaa todistus-
ta, josta ilmenee, että työntekijälle on tehty testi 
huumausainelain (1289/1993) 2 §:ssä tarkoitetun 
huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä testin 
perusteella laadittu selvitys siitä, onko työntekijä 
käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin 
tarkoituksiin siten, että hänen työ- tai toimintaky-
kynsä on heikentynyt.

Huumausainetestiin ja sitä koskevaan todistukseen 
sovelletaan, mitä työterveyshuoltolain 19 §:ssä sää-
detään.

7 §

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimit-
taminen työhön otettaessa

Työnantaja saa ottaa vastaan tai muutoin käsitellä 
huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkit-
täviä tietoja tehtävään valitun työnhakijan suostu-
muksella vain silloin, kun työnhakijan on tarkoitus 
toimia sellaisessa työssä, joka edellyttää tarkkuutta, 
luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää 
reagointikykyä, ja jossa työtehtävien suorittaminen 
huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista 
riippuvaisena voi:

1) vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen henkeä, 
terveyttä tai työturvallisuutta;

2) vaarantaa maanpuolustusta tai valtion turvalli-
suutta;

3) vaarantaa liikenneturvallisuutta;

4) lisätä merkittävien ympäristövahinkojen riskiä;

5) vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen suojaa, 
käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja siten aiheuttaa 
haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaa-
mille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröityjen 
yksityisyyden suojaa tai oikeuksia; tai

6) vaarantaa liike- ja ammattisalaisuutta tai aiheut-
taa työnantajalle tai tämän asiakkaalle vähäistä suu-
rempaa taloudellista vahinkoa, jos liike- ja ammat-
tisalaisuuden vaarantamista tai taloudellisen riskin 
syntymistä ei voida muiden keinojen avulla estää.

Työnantajalla on 1 momentissa tarkoitettu työn-
hakijan suostumukseen perustuva oikeus tietojen 
käsittelyyn myös silloin, kun:

1) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joissa 
edellytetään erityistä luottamusta, joissa työsken-
tely tapahtuu muualla kuin työnantajan valvomissa 
toimitiloissa ja joissa työtehtävien suorittaminen 
huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista 
riippuvaisena voi aiheuttaa työnantajan asiakkaalle 
merkittävää taloudellista vahinkoa tai vaarantaa 
tämän henkilökohtaista turvallisuutta;

2) työnhakijan on tarkoitus hoitaa tehtäviä, joihin 
pysyväisluontoisesti ja olennaisesti kuuluu alaikäisen 
kasvatusta, opetusta, hoitoa tai muuta huolenpitoa 
taikka muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuo-
rovaikutuksessa alaikäisen kanssa eikä niihin osallistu 
muita henkilöitä; tai

3) työnhakijan on tarkoitus hoitaa sellaisia tehtä-
viä, joissa on itsenäisesti ja valvomattomasti pääsy 
huumausaineisiin tai vähäistä suurempaan määrään 
sellaisia lääkkeitä, joita voidaan käyttää huumaaviin 
tarkoituksiin.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, sovelletaan myös, 
jos työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen 
aikana siten, että ne täyttävät edellä tarkoitetut 
edellytykset työnantajan oikeudesta käsitellä huu-
mausainetestiä koskevaan todistukseen merkittyjä 
tietoja.

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimitta-
misesta työnantajalle virkaan nimittämisen edelly-
tyksenä säädetään valtion virkamieslain (750/1994) 
8 b §:ssä ja virkasuhteeseen otettaessa kunnallisesta 
viranhaltijasta annetun lain (304/2003) 7 §:ssä. Päihde-
ohjelmasta säädetään työterveyshuoltolain 11 §:ssä.

8 §

Huumausainetestiä koskevan todistuksen toimit-
taminen työsuhteen aikana

Työnantaja voi velvoittaa työntekijän esittämään 
työsuhteen aikana huumausainetestiä koskevan 
todistuksen, jos työnantajalla on perusteltua ai-
hetta epäillä, että työntekijä on huumausaineiden 
vaikutuksen alaisena työssä tai että työntekijällä 
on riippuvuus huumeista, ja jos testaaminen on 
välttämätöntä työntekijän työ- tai toimintakyvyn 
selvittämiseksi ja työntekijä toimii sellaisessa työssä, 
joka edellyttää erityistä tarkkuutta, luotettavuutta, 
itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja 
jossa työtehtävien suorittaminen huumeiden vaiku-
tuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena:

1) vakavasti vaarantaa työntekijän itsensä tai toisen 
henkeä, terveyttä tai työturvallisuutta;

2) vakavasti vaarantaa maanpuolustusta tai valtion 
turvallisuutta;

3) vakavasti vaarantaa liikenneturvallisuutta;
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4) voi lisätä huomattavasti merkittävien ympäristö-
vahinkojen riskiä;

5) vakavasti vaarantaa työtehtävissä saatujen tietojen 
suojaa, käytettävyyttä, eheyttä ja laatua ja voi siten 
aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten 
suojaamille yleisille eduille tai vaarantaa rekisteröi-
tyjen yksityisyyden suojaa tai oikeuksia;

6) vaarantaa taloudellisesti merkittävää liike- ja am-
mattisalaisuutta tai voi aiheuttaa työnantajalle tai 
tämän asiakkaalle merkittävää taloudellista vahin-
koa, jos liike- ja ammattisalaisuuden vaarantamista 
tai taloudellisen riskin syntymistä ei voida muiden 
keinojen avulla estää; tai

7) voi merkittävästi lisätä työnantajan hallussa olevi-
en huumausainelain 2 §:ssä tarkoitettujen aineiden 
laittoman kaupan ja leviämisen riskiä.

Työnantaja voi asettaa työntekijälle kohtuullisen 
määräajan, jonka kuluessa todistus on esitettävä. 
Päihdeohjelmasta säädetään työterveyshuoltolain 
11 §:ssä.

Työnantajalla on oikeus käsitellä huumausainetestiä 
koskevaan todistukseen merkittyjä tietoja myös, jos 
työntekijä on positiivisen huumausainetestituloksen 
perusteella sitoutunut huumausaineiden väärinkäytön 
vuoksi toteutettavaan hoitoon ja todistuksen tietojen 
käsittely liittyy hoidon toteutumisen seurantaan.

9 §

Työnantajan tiedonantovelvollisuus huumausaine-
testiä koskevasta todistuksesta

Työnantajan on ilmoitettava työnhakijalle hakume-
nettelyn yhteydessä ennen työsopimuksen tekemistä 
tai työntekijälle ennen työehtojen muuttamista siitä, 
että kysymys on työtehtävästä, jonka perusteella 
työnantajalla on tarkoitus 7 §:n mukaisesti käsitellä 
huumausainetestiä koskevaan todistukseen merkit-
tyjä tietoja tai jonka perusteella työnantajalla on 
tarkoitus 8 §:n 2 momentin mukaisesti velvoittaa 
työntekijä esittämään huumausainetestiä koskeva 
todistus.

10 §

Kustannukset todistuksen hankkimisesta

Työnantaja vastaa sille toimitettujen tässä luvussa 
tarkoitettujen todistusten hankkimisesta aiheutu-
vista kustannuksista.

11 §

Suhde terveystarkastuksia koskeviin säännöksiin

Mitä 7 ja 8 §:ssä säädetään, ei estä huumausai-
netestin suorittamista osana työterveyshuollon 
yksikön toimesta työnhakijalle tai työntekijälle 
työterveyshuoltolain tai valtion virkamieslain taikka 
kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain mukaan 
suoritettavaa terveystarkastusta. Työterveyshuol-

tolain mukaisen terveystarkastuksen perusteella 
annettavaan todistukseen merkittävistä tiedoista 
säädetään erikseen.

12 §

Säännösten soveltaminen ammattiurheilijaan

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta työsopimuslain 
(55/2001) 1 luvun 1 §:ssä tarkoitetussa työsopimus-
suhteessa olevaan urheilijaan.

4 luku

Testien ja tarkastusten suorittamista koskevat 
vaatimukset

13 §

Henkilö- ja soveltuvuusarviointitestit

Työntekijää voidaan hänen suostumuksellaan testata 
henkilö- ja soveltuvuusarvioinnein työtehtävien hoi-
don edellytysten tai koulutus- ja muun ammatillisen 
kehittämisen tarpeen selvittämiseksi. Työnantajan 
on varmistettava, että testejä tehtäessä käytetään 
luotettavia testausmenetelmiä, niiden suorittajat 
ovat asiantuntevia ja testauksella saatavat tiedot 
ovat virheettömiä. Tietojen virheettömyyttä varmis-
tettaessa on otettava huomioon testausmenetelmä 
ja sen luonne.

Työnantajan tai tämän osoittaman testaajan on työn-
tekijän pyynnöstä annettava työntekijälle maksutta 
henkilö- tai soveltuvuusarvioinnissa annettu kirjalli-
nen lausunto. Jos lausunto on annettu työnantajalle 
suullisena, työntekijän tulee saada selvitys lausunnon 
sisällöstä.

14 §

Terveydenhuollon palvelujen käyttäminen

Työntekijöiden terveydentilaa koskevien tarkastusten 
ja testien suorittamiseen sekä näytteiden ottamiseen 
tulee käyttää terveydenhuollon ammattihenkilöi-
tä, asianomaisen laboratoriokoulutuksen saaneita 
henkilöitä ja terveydenhuollon palveluja siten kuin 
terveydenhuollon lainsäädännössä säädetään.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös alkoholi- 
ja huumausainetestejä.

15 §

Geneettinen tutkimus

Työnantaja ei saa edellyttää työntekijältä osallistu-
mista geneettiseen tutkimukseen työhön otettaessa 
tai työsuhteen aikana, eikä työnantajalla ole oikeutta 
saada tietää, onko työntekijälle tehty geneettinen 
tutkimus.
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5 luku

Kameravalvonta työpaikalla

16 §

Kameravalvonnan edellytykset

Työnantaja saa toteuttaa jatkuvasti kuvaa välittävän 
tai kuvaa tallentavan teknisen laitteen käyttöön 
perustuvaa valvontaa (kameravalvonta) käytössään 
olevissa tiloissa työntekijöiden ja muiden tiloissa 
oleskelevien henkilökohtaisen turvallisuuden var-
mistamiseksi, omaisuuden suojaamiseksi tai tuotan-
toprosessien asianmukaisen toiminnan valvomiseksi 
sekä turvallisuutta, omaisuutta tai tuotantoprosessia 
vaarantavien tilanteiden ennaltaehkäisemiseksi tai 
selvittämiseksi. Kameravalvontaa ei kuitenkaan saa 
käyttää tietyn työntekijän tai tiettyjen työntekijöi-
den tarkkailuun työpaikalla. Käymälässä, pukeutu-
mistilassa tai muussa vastaavassa paikassa tai muissa 
henkilöstötiloissa taikka työntekijöiden henkilö-
kohtaiseen käyttöön osoitetussa työhuoneessa ei 
myöskään saa olla kameravalvontaa.

Työnantaja voi kuitenkin 1 momentin estämättä 
kohdentaa kameravalvonnan tiettyyn työpisteeseen, 
jossa työntekijöitä työskentelee, jos tarkkailu on 
välttämätöntä:

1) työntekijän työhön liittyvän ilmeisen väkivallan 
uhkan tai hänen turvallisuudelleen tai terveydelleen 
ilmeisen haitan tai vaaran ehkäisemiseksi;

2) omaisuuteen kohdistuvien rikosten estämiseksi ja 
selvittämiseksi, jos työntekijän tehtävän olennaisena 
osana on käsitellä arvoltaan tai laadultaan merkit-
tävää omaisuutta, kuten rahaa, arvopapereita tai 
arvoesineitä; tai

3) työntekijän etujen ja oikeuksien varmistamiseksi, 
jos kameravalvonta perustuu tarkkailun kohteeksi 
tulevan työntekijän pyyntöön ja asiasta on sovittu 
työnantajan ja työntekijän välillä.

17 §

Avoimuus kameravalvontaa toteutettaessa

Työnantajan on kameravalvontaa suunnitellessaan ja 
toteuttaessaan pidettävä huolta siitä, että:

1) ennen kameravalvonnan käyttöönottamista sel-
vitetään työntekijöiden yksityisyyteen vähemmän 
puuttuvien muiden keinojen käyttömahdollisuu-
det;

2) työntekijän yksityisyyteen ei puututa enempää 
kuin on välttämätöntä toimenpiteiden tarkoituksen 
saavuttamiseksi;

3) valvonnalla saatujen henkilöitä koskevien tallen-
teiden käyttö ja niiden muu käsittely suunnitellaan ja 
toteutetaan ottaen huomioon, mitä henkilötietolain 
5–7, 10 ja 32–34 §:ssä säädetään, riippumatta siitä, 
muodostavatko tallenteet mainitussa laissa tarkoi-
tetun henkilörekisterin;

4) tallenteita käytetään vain niihin tarkoituksiin, joita 
varten tarkkailua on suoritettu;

5) työntekijöille tiedotetaan 21 §:ssä tarkoitetun 
yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen 
kameravalvonnan alkamisesta, toteuttamisesta ja 
siitä, miten ja missä tilanteissa mahdollisia tallenteita 
käytetään sekä 16 §:n 2 momentin tarkoittamissa 
tilanteissa kameroiden sijainnista; ja

6) kameravalvonnasta ja sen toteuttamistavasta 
ilmoitetaan näkyvällä tavalla niissä tiloissa, joihin 
kamerat on sijoitettu.

Työnantajalla on oikeus 1 momentin 4 kohdan ja 21 
§:n estämättä käyttää tallenteita:

1) työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyt-
tämiseksi;

2) naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa 
laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun 
taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun 
häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi 
ja toteen näyttämiseksi, jos työnantajalla on perus-
teltu syy epäillä työntekijän syyllistyneen häirintään, 
ahdisteluun tai epäasialliseen käytökseen; tai

3) työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tar-
koitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen 
selvittämiseksi.

Tallenteet on hävitettävä heti, kun ne eivät enää ole 
tarpeen kameravalvonnan tarkoituksen toteuttami-
seksi ja viimeistään vuoden kuluttua tallentamisen 
päättymisestä. Tallenteen saa kuitenkin säilyttää 
tämän määräajan jälkeen, jos se on tarpeen ennen 
säilyttämisen enimmäismääräajan loppua selvi-
tettäväksi tulleen 2 momentissa tarkoitetun asian 
käsittelyn loppuun saattamiseksi tai jos työnantaja 
tarvitsee tallennetta työsuhteen päättämisen asian-
mukaisuuden toteennäyttämiseksi taikka jos tallen-
teen säilyttämiseen on muu erityinen syy.

6 luku

Työnantajalle kuuluvien sähköpostiviestien hake-
minen ja avaaminen

18 §

Työnantajan huolehtimisvelvollisuudet

Työnantajalla on oikeus hakea esille tai avata työn-
antajan työntekijän käyttöön osoittamaan sähköpos-
tiosoitteeseen lähetettyjä tai työntekijän tällaisesta 
sähköpostiosoitteesta lähettämiä sähköpostiviestejä 
ainoastaan silloin, jos hän on suunnitellut ja järjestä-
nyt työntekijälle tämän nimellä lähetettyjen ja tämän 
lähettämien sähköpostiviestien suojan toteuttami-
seksi tarpeelliset toimenpiteet ja tässä tarkoituksessa 
erityisesti huolehtinut siitä, että:

1) työntekijä voi käytettävän sähköpostijärjestelmän 
automaattisen vastaustoiminnon avulla lähettää 
viestin lähettäjälle ilmoituksen poissaolostaan ja sen 
kestosta sekä tiedon henkilöstä, joka hoitaa poissa 
olevalle työntekijälle kuuluvia tehtäviä; tai
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2) työntekijä voi ohjata viestit toiselle työnantajan 
tähän tehtävään hyväksymälle henkilölle tai toiseen 
omassa käytössään olevaan työnantajan hyväksy-
mään osoitteeseen; taikka

3) työntekijä voi antaa suostumuksensa siihen, että 
työntekijän poissa ollessa tämän valitsema työnan-
tajan tehtävään hyväksymä toinen henkilö voi ottaa 
vastaan työntekijälle lähetetyt viestit sen selvittämi-
seksi, onko työntekijälle lähetetty sellainen viesti, 
joka on selvästi tarkoitettu työnantajalle työtehtävi-
en hoitamiseksi ja josta työnantajan on toimintansa 
tai työtehtävien asianmukaisen järjestämisen vuoksi 
välttämätöntä saada tieto.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen sähköpostiviesti-
en esille hakemisen tai avaamisen edellytyksenä on 
lisäksi, mitä 19 ja 20 §:ssä säädetään.

19 §

Työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien esille 
hakeminen

Työnantajalla on oikeus tietojärjestelmän pääkäyttä-
jän valtuuksia käyttävän henkilön avulla ottaa viestin 
lähettäjää, vastaanottajaa tai viestin otsikkoa koske-
vien tietojen perusteella selville, onko työntekijälle 
lähetetty tämän poissa ollessa tai onko työntekijä 
välittömästi ennen poissaoloaan lähettänyt tai vas-
taanottanut työnantajalle kuuluvia viestejä, joista 
työnantajan on toimintaansa liittyvien neuvottelujen 
loppuun saattamiseksi, asiakkaiden palvelemiseksi 
tai toimintojensa turvaamiseksi muutoin välttämä-
töntä saada tieto, jos:

1) työntekijä hoitaa tehtäviä itsenäisesti työnantajan 
lukuun eikä työnantajan käytössä ole järjestelmää, 
jonka avulla työntekijän hoitamat asiat ja niiden 
käsittelyvaiheet kirjataan tai saadaan muutoin 
selville;

2) työntekijän tehtävien ja vireillä olevien asioiden 
vuoksi on ilmeistä, että työnantajalle kuuluvia vies-
tejä on lähetetty tai vastaanotettu;

3) työntekijä on estynyt tilapäisesti suorittamasta 
työtehtäviään eikä työnantajalle kuuluvia viestejä 
siitä huolimatta, että työnantaja on huolehtinut 18 
§:ssä tarkoitetuista velvollisuuksistaan, voida saada 
työnantajan käyttöön; ja

4) työntekijän suostumusta ei voida saada koh-
tuullisessa ajassa ja asian selvittäminen ei kestä 
viivytystä.

Jos työntekijä on kuollut taikka jos hän on pysyväis-
luonteisesti estynyt suorittamasta työtehtäviään eikä 
hänen suostumustaan voida saada, työnantajalla on 
1 momentin 1 ja 2 kohdassa säädetyin edellytyksin 
oikeus ottaa viestin lähettäjää tai vastaanottajaa 
taikka viestin otsikkoa koskevien tietojen perus-
teella selville työnantajalle kuuluvat viestit, jollei 
työntekijän hoitamien asioiden selville saaminen 
ja työnantajan toiminnan turvaaminen ole muilla 
keinoilla mahdollista.

Jollei viestin esille hakeminen johda viestin avaa-
miseen, siitä on laadittava siihen osallistuneiden 
henkilöiden allekirjoittama selvitys, josta ilmenee, 
miksi viestiä on haettu, hakemisen ajankohta ja sen 
suorittajat. Selvitys on ilman aiheetonta viivytystä 
toimitettava työntekijälle, jollei 2 momentista muu-
ta johdu. Viestin lähettäjä- tai vastaanottajatietoja 
taikka otsikkotietoja ei saa käsitellä laajemmin kuin 
on välttämätöntä viestin esille hakemisen tarkoituk-
sen vuoksi, eivätkä tietoja käsittelevät henkilöt saa 
ilmaista näitä tietoja sivulliselle työsuhteen aikana 
eikä sen päättymisen jälkeen.

20 §

Työnantajalle kuuluvien sähköisten viestien avaa-
minen

Jos sähköisen viestin lähettäjää tai vastaanottajaa 
taikka viestin otsikkoa koskevan tiedon perusteella 
on ilmeistä, että työntekijälle lähetetty tai työnteki-
jän lähettämä viesti on selvästi työnantajalle kuuluva 
viesti, jonka sisällöstä työnantajan on toimintaansa 
liittyvien neuvottelujen loppuun saattamiseksi, 
asiakkaiden palvelemiseksi tai toimintojensa tur-
vaamiseksi välttämätöntä saada tieto, eikä viestin 
lähettäjään tai vastaanottajaan saada yhteyttä 
viestin sisällön selvittämiseksi tai sen lähettämiseksi 
työnantajan osoittamaan osoitteeseen, työnantaja 
saa avata viestin 19 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa 
tietojärjestelmän pääkäyttäjän valtuuksia käyttävän 
henkilön avulla toisen henkilön läsnä ollessa.

Avaamisesta on laadittava siihen osallistuneiden hen-
kilöiden allekirjoittama selvitys, josta ilmenee, mikä 
viesti on avattu, miksi viesti on avattu, avaamisen 
ajankohta, avaamisen suorittajat sekä kenelle avatun 
viestin sisällöstä on annettu tieto. Selvitys on ilman 
aiheetonta viivytystä toimitettava työntekijälle, jollei 
19 §:n 2 momentista muuta johdu. Avattu viesti on 
säilytettävä eikä sen sisältöä ja lähettäjätietoja saa 
käsitellä laajemmin kuin on tarpeen viestin avaami-
sen tarkoituksen vuoksi, eivätkä tietoja käsittelevät 
henkilöt saa ilmaista viestin sisältöä sivulliselle työ-
suhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen.

Työnantajan palveluksessa olevalla tai tämän toimek-
siannosta toimivalla, jolle työntekijä on ohjannut 
sähköpostinsa 18 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetulla tavalla tai joka voi 18 §:n 1 momentin 3 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla työntekijän suostumuksen 
mukaan ottaa vastaan hänen nimellään lähetettyjä 
viestejä, on oikeus avata viesti noudattaen, mitä 2 
momentissa säädetään, jollei työntekijä ole antanut 
suostumustaan muuhun menettelyyn.

7 luku

Erinäisiä säännöksiä

21 §

Yhteistoiminta teknisin menetelmin toteutetun 
valvonnan ja tietoverkon käytön järjestämisessä

Työntekijöihin kohdistuvan kameravalvonnan, ku-
lunvalvonnan ja muun teknisin menetelmin toteu-
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tetun valvonnan tarkoitus, käyttöönotto ja siinä 
käytettävät menetelmät sekä sähköpostin ja muun 
tietoverkon käyttö kuuluvat yhteistoiminnasta yri-
tyksissä annetussa laissa ja yhteistoiminnasta valtion 
virastoissa ja laitoksissa annetussa laissa tarkoitetun 
yhteistoimintamenettelyn piiriin. Muissa kuin yhteis-
toimintalainsäädännön piiriin kuuluvissa yrityksissä 
ja julkisoikeudellisissa yhteisöissä työnantajan on 
ennen päätöksentekoa varattava työntekijöille tai 
heidän edustajilleen tilaisuus tulla kuulluksi edellä 
mainituista asioista.

Yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen 
työnantajan on määriteltävä työntekijöihin kohdis-
tuvan teknisin menetelmin toteutetun valvonnan 
käyttötarkoitus ja siinä käytettävät menetelmät sekä 
tiedotettava työntekijöille valvonnan tarkoituksesta, 
käyttöönotosta ja siinä käytettävistä menetelmistä 
sekä sähköpostin ja tietoverkon käytöstä.

22 §

Valvonta

Tämän lain noudattamista valvovat työsuojeluviran-
omaiset yhdessä tietosuojavaltuutetun kanssa.

23 §

Nähtävänäpito

Työnantajan on pidettävä tämä laki työntekijöiden 
nähtävillä työpaikoilla.

24 §

Rangaistussäännös

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai 
törkeästä huolimattomuudesta

1) rikkoo 4 §:n 2 momentin tai 9 §:n säännöksiä tie-
donantovelvollisuudesta,

2) vastoin 7 §:n säännöksiä ottaa vastaan tai muutoin 
käsittelee työnhakijan huumausainetestiä koskevaan 
todistukseen merkittyjä tietoja,

3) vastoin 8 §:n säännöksiä vaatii työntekijää esittä-
mään todistuksen huumausainetestistä tai muutoin 
käsittelee siihen merkittyjä tietoja,

4) vastoin 13 §:n 1 momentin säännöksiä testaa 
työntekijän henkilö- tai soveltuvuusarvioinnein 
tämän suostumuksetta taikka jättää varmistamatta 
testaamismenetelmän luotettavuuden, testaajan 
asiantuntevuuden tai testauksella saatavien tietojen 
virheettömyyden,

5) rikkoo 13 §:n 2 momentin säännöksiä kirjallisen 
lausunnon antamisesta tai selvityksen antamisesta 
suullisen lausunnon sisällöstä,

6) vastoin 14 §:n säännöksiä käyttää muuta kuin ter-
veydenhuollon ammattihenkilöstöä, asianomaisen 
laboratoriokoulutuksen saanutta henkilöstöä tai 
terveydenhuollon palveluja,

7) vastoin 15 §:n säännöksiä edellyttää työntekijän 
osallistuvan geneettiseen tutkimukseen tai hankkii 
tiedon työntekijälle tehdystä geneettisestä tutki-
muksesta,

8) vastoin 16 §:n säännöksiä toteuttaa kameraval-
vontaa,

9) rikkoo 17 §:n säännöksiä kameravalvonnan avoi-
muudesta,

10) vastoin 19 §:n säännöksiä hakee esille tai vastoin 
20 §:n säännöksiä avaa työntekijälle lähetetyn tai 
työntekijän lähettämän viestin,

11) rikkoo 21 §:n 2 momentin säännöksiä määrittely- 
tai tiedottamisvelvollisuudesta taikka

12) rikkoo 23 §:n säännöksiä tämän lain nähtävä-
näpidosta,

on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, yksityisyyden suojasta 
työelämässä annetun lain rikkomisesta sakkoon.

Rangaistus henkilörekisteririkoksesta, tietomurrosta, 
salakatselusta, salakuuntelusta, viestintäsalaisuuden 
loukkauksesta, salassapitorikoksesta ja virkarikoksis-
ta säädetään rikoslaissa (39/1889).

8 luku

Voimaantulo

25 §

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 
2004.

Jos lain 4 §:n 3 momentissa ja 21 §:ssä säädetyt 
työnantajan velvollisuudet on täytetty tämän lain 
voimaan tullessa olleen yksityisyyden suojasta työ-
elämässä annetun lain 4 §:n 3 momentissa ja 9 §:ssä 
säädetyllä tavalla, katsotaan velvollisuudet täyte-
tyiksi tämän lain mukaisesti. Lain 17 §:ssä säädetyt 
työnantajan velvollisuudet on täytettävä viimeistään 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

26 §

Kumottavat säännökset

Tällä lailla kumotaan yksityisyyden suojasta työ-
elämässä 8 päivänä kesäkuuta 2001 annettu laki 
(477/2001).
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Jos muussa laissa tai asetuksessa viitataan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleeseen yksityisyyden 
suojasta työelämässä annettuun lakiin, on sen sijasta 
sovellettava tätä lakia.

HE 162/2003

TyVM 8/2004

EV 114/2004

Helsingissä 13 päivänä elokuuta 2004

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Ministeri

Sinikka Mönkäre
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Laki korkeakoulun professorin ja apu-
laisprofessorin viran täyttämisestä 

24.05.1991/856

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan täytettäessä professorin ja apu-
laisprofessorin virkaa seuraavissa korkeakouluissa:

1) Helsingin yliopisto;

2) Jyväskylän yliopisto;

3) Oulun yliopisto;

4) Joensuun yliopisto;

5) Kuopion yliopisto;

6) Turun yliopisto;

7) Tampereen yliopisto;

8) Åbo Akademi;

9) Vaasan yliopisto;

10) Lapin yliopisto;

11) Teknillinen korkeakoulu;

12) Tampereen teknillinen korkeakoulu;

13) Lappeenrannan teknillinen korkeakoulu;

14) Helsingin kauppakorkeakoulu;

15) Svenska handelshögskolan;

16) Turun kauppakorkeakoulu;

17) Kuvataideakatemia;

18) Taideteollinen korkeakoulu;

19) Sibelius-Akatemia ja

20) Teatterikorkeakoulu.

(27.6.1997/648)

2 §

Valtion virkamieslain soveltaminen

Virkaa täytettäessä sovelletaan valtion virkamieslain 
(750/1994) ja sen nojalla annetun asetuksen säännök-
siä, jollei jäljempänä toisin säädetä.

(27.6.1997/648)

3 §

Nimittävä viranomainen

Professorin ja apulaisprofessorin nimittää korkea-
koulu.

(27.6.1997/648)

4 §

Viran julistaminen haettavaksi

Virka on ennen sen täyttämistä julistettava korkea-
koululta haettavaksi, jollei 10§:stä muuta johdu. 
Hakuaika on 30 päivää.

Korkeakoulu julistaa viran haettavaksi sekä päättää 
viran julistamisesta uudelleen haettavaksi ja haku-
ajan jatkamisesta.

5 §

Virantäyttöseloste

Viran täyttämistä varten korkeakoulun on laadittava 
hakijoita, asiantuntijoita ja asian käsittelyyn osallis-
tuvia varten seloste. Siitä tulee käydä ilmi virkaa ja 
viran täyttämistä koskevat tiedot siten kuin asetuk-
sella säädetään.

Virantäyttöselosteen on oltava korkeakoululta mak-
sutta saatavissa, kun virka on julistettu haettavaksi.

6 §

Hakemukseen liitettävä aineisto

Hakijan on liitettävä hakemukseensa luettelo niistä 
julkaisuista ja muista töistä, joilla hän haluaa osoit-
taa kelpoisuutensa ja ansionsa virkaan. Julkaisujen 
ja töiden toimittamisesta korkeakoululle säädetään 
asetuksella.

Korkeakoulu voi ennen viran haettavaksi julistamista 
päättää asiantuntijoille toimitettavien julkaisujen ja 
muiden töiden enimmäismäärästä. Tällöin hakijan 
tulee asetetun rajoituksen mukaisesti hakemukses-
saan ilmoittaa ne julkaisut ja muut työt, jotka on 
otettava huomioon arvioitaessa hänen kelpoisuut-
taan ja ansioitaan.

Hakemukseen liitettävästä muusta selvityksestä sää-
detään asetuksella.

7 §

Opetus- ja esitysnäyte

Korkeakoulu voi päättää, että hakijalle varataan 
tilaisuus antaa opetusnäyte.

Asetuksella säädetään hakijan velvollisuudesta antaa 
esitysnäyte täytettäessä esittävän taiteen professorin 
ja apulaisprofessorin virkaa.
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8 §

Asiantuntijat

Korkeakoulun on pyydettävä hakijoiden kelpoi-
suudesta ja ansioista lausunto vähintään kahdelta 
asiantuntijalta.

Asiantuntijan esteellisyydestä on voimassa, mitä 
hallintomenettelylain (598/82) 10§:ssä säädetään. 
Asiantuntijaksi valittu ei saa osallistua asian käsitte-
lyyn virantäytön myöhemmässä vaiheessa.

Asiantuntijoiden valinnasta, toiminnasta ja tehtä-
västä säädetään tarkemmin asetuksella.

9 §

Virkaehdotus

Virka, joka on ollut haettavana, täytetään korkea-
koulun tekemän virkaehdotuksen nojalla. Virkaeh-
dotukseen pannaan säädetyt kelpoisuusehdot täyt-
tävistä hakijoista kolme vahvistettujen perusteiden 
mukaan ansiokkainta.

(27.6.1997/648)

Virantäyttöasia raukeaa, jos ketään ei voida asettaa 
ehdolle virkaan.

Virkaehdotus ja päätös virantäyttöasian raukea-
misesta on perusteltava.

Jos nimitys virkaan on peruutettu, virkaa ei voida 
täyttää uudestaan saman virkaehdotuksen nojalla.

10 §

Professorin viran täyttäminen kutsusta

Professorin virka voidaan täyttää kutsusta haetta-
vaksi julistamatta ja virkaehdotusta tekemättä sil-
loin, kun virkaan voidaan kutsua erittäin ansioitunut 
henkilö tai virkaan nimitetään määräajaksi.

Virkaan voidaan nimittää kutsusta vain henkilö, joka 
kiistatta on virkaan kelpoinen.

Kutsuttavaksi ehdotetun kelpoisuudesta ja ansioista 
virkaan on pyydettävä lausunnot asiantuntijoilta sen 
mukaan kuin 8 §:ssä säädetään.

(27.6.1997/648)

11 §

Tarkastusmenettely

Virkaehdotus, päätös virantäyttöasian raukeamises-
ta sekä esitys nimittää virkaan kutsusta on toimitet-
tava korkeakoulun kanslerille tai, jos kansleria ei ole, 
rehtorille tarkastettavaksi ja hyväksyttäväksi.

Kansleri tai rehtori voi poistaa 1 momentissa tarkoi-
tetun päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsi-

teltäväksi hallintolainkäyttölain (586/1996) 63 §:n 1 
momentin 1 ja 2 kohdassa mainituilla perusteilla.

(27.6.1997/648)

12 §

Muistutus

Hakijalle on varattava tilaisuus tehdä muistutus 
virkaehdotuksesta ja virantäyttöasian raukeamista 
koskevasta päätöksestä ennen päätöksen tarkasta-
mista.

Muistutuksen tekemisestä ja käsittelystä säädetään 
tarkemmin asetuksella.

13 §

Valituskielto

Korkeakoulun päätökseen, joka koskee professorin 
tai apulaisprofessorin viran täyttämistä, ei saa hakea 
muutosta valittamalla.

14 §

Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanos-
ta annetaan asetuksella.

15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. 
Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytän-
töönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Tämän lain tultua voimaan korkeakoulun professorin 
virkaan ei sovelleta Suomen Hallitusmuodon täytän-
töönpanemisesta annetun lain 5§:ää.

Täytettäessä virkaa, joka on julistettu haettavaksi 
tai jonka täyttämiseksi on päätetty ryhtyä kutsu-
mismenettelyyn ennen tämän lain voimaantuloa, 
noudatetaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä.

Hallituksen esitys 251/90

Sivistysvaliok. miet. 31/90

Suuren valiok. miet. 325/90

Helsingissä 24 päivänä toukokuuta 1991

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri

Riitta Uosukainen
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Yliopistoasetus 6.2.1998/115

Opetusministerin esittelystä

säädetään 27 päivänä kesäkuuta 1997 annetun yli-
opistolain (645/1997) ja yliopistolain voimaanpanosta 
samana päivänä annetun lain (646/1997) nojalla:

1 luku 

Hallinto

1 § 

Kansleri

Yliopistolain (645/1997) 10 §:ssä mainittujen Helsin-
gin yliopiston ja Åbo Akademin kanslerien lisäksi 
Helsingin kauppakorkeakoululla, Tampereen yliopis-
tolla ja Turun yliopistolla on kansleri.

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään, kansle-
rin tehtävänä on nimittää yliopiston professorin ja 
apulaisprofessorin virkaan sekä nimittää dosentit. 
Kansleri myöntää myös luvan promootioiden jär-
jestämiseen.

Kanslerin ollessa estynyt tai kanslerin tehtävän olles-
sa avoinna kanslerin tehtäviä hoitaa rehtori.

2 § 

Hallituksen tehtävät

Sen lisäksi, mitä yliopistolain 11 §:n 1 momentissa 
säädetään, hallituksen tehtävänä on:

1) määrätä ehdollepanoviranomainen professorin ja 
apulaisprofessorin viran täyttämistä varten;

2) nimittää professorin ja apulaisprofessorin virkaan, 
jollei 1 §:stä muuta johdu; sekä

3) päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden 
määrästä.

Hallituksen muista tehtävistä määrätään johto-
säännössä.

3 § 

Rehtori

Rehtori käyttää yliopiston puhevaltaa viranomaisissa 
ja tuomioistuimissa sekä edustaa muutenkin yliopis-
toa. Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheval-
taa yliopiston kaikkien hallintoelinten kokouksissa.

Rehtori voi saattaa hallituksen käsiteltäväksi ja 
ratkaistavaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka 
on yliopiston kannalta laajakantoinen tai periaat-
teellisesti tärkeä.

Rehtoriksi valittu on määräaikaisessa virkasuhteessa 
yliopistoon. Henkilö, joka on opettajana samassa 
yliopistossa, jonka rehtoriksi hänet on valittu, on 
vapautettu toimikautensa ajaksi virkaansa kuuluvista 
tehtävistä.

4 § 

Vararehtori

Vararehtorin kelpoisuudesta, valinnasta ja tehtävistä 
määrätään johtosäännössä.

5 § 

Yksikön johtaja

Sen lisäksi, mitä yliopistolain 15 §:n 2 momentissa 
säädetään, Helsingin kauppakorkeakoulun, Svenska 
handelshögskolanin, Turun kauppakorkeakoulun, 
Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian, Taidete-
ollisen korkeakoulun ja Teatterikorkeakoulun yli-
opistolain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetun yksikön 
johtajaksi voidaan valita myös yliopiston yliassisten-
tin tai lehtorin virkaan nimitetty.

6 § 

Asioiden käsittely

Yliopistossa asiat ratkaistaan esittelystä, jollei johto-
säännössä toisin määrätä.

2 luku 

Henkilöstö

7 § 

Professorin ja apulaisprofessorin nimittäminen 
virkasuhteeseen

Kansleri tai, jollei yliopistossa ole kansleria, hallitus 
nimittää professoriksi ja apulaisprofessoriksi valtion 
virkamieslain (750/1994) 9 §:n 1 momentin nojalla yli 
kaksi vuotta kestävään virkasuhteeseen. Kelpoisuu-
den toteamisessa noudatetaan soveltuvin osin, mitä 
korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran 
täyttämisestä annetussa laissa (856/1991) ja asetuk-
sessa (1581/1991) säädetään asiantuntijoista.

Nimittäjästä ja nimitysmenettelystä enintään kah-
den vuoden pituiseen virkasuhteeseen määrätään 
johtosäännössä.

8 § 

Dosentit

Dosentiksi voidaan hakemuksesta nimittää henkilö, 
jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkai-
suilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen 
tieteelliseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön 
ja hyvä opetustaito.

Hakijan tieteellisestä tai taiteellisesta pätevyydestä 
on hankittava lausunto vähintään kahdelta asiantun-
tijalta, jollei lausunnon hankkimista pidetä erityisestä 
syystä tarpeettomana.

Hakijan on annettava julkinen opetusnäyte, jollei sitä 
erityisestä syystä pidetä tarpeettomana.
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9 § 

Virat, joihin nimitetään määräajaksi

Yliassistentin, assistentin ja apulaisopettajan virat 
täytetään määräajaksi enintään viideksi vuodeksi 
kerrallaan.

10 § 

Ulkomaalaiselle tarkoitettu lehtorin  virka

Ulkomaalaiselle tarkoitettu kielen tai kirjallisuuden 
lehtorin virka voidaan täyttää sitä haettavaksi julis-
tamatta.

3 luku 

Opetus ja opiskelijat

11 § 

Lukuvuosi

Yliopiston lukuvuosi alkaa 1 päivänä elokuuta ja 
päättyy 31 päivänä heinäkuuta. Opetusta annetaan 
yliopiston määrääminä ajanjaksoina. Opetus on 
järjestettävä siten, että opiskelijat voivat harjoittaa 
opintoja tarkoituksenmukaisessa järjestyksessä ja 
tehokkaasti.

12 § (14.7.2005/560) 

12 § on kumottu A:lla 14.7.2005/560.

13 § 

Opiskeluoikeus

Opiskeluoikeutta on haettava yliopiston määrää-
mällä tavalla.

Opiskelijavalintaan tyytymätön hakija voi pyytää 
siihen kirjallisesti oikaisua yliopistolta 14 päivän 
kuluessa valinnan tuloksen julkistamisesta. Tuloksia 
julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada 
tiedon valinnassa noudatettujen perusteiden sovel-
tamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää 
oikaisua. Valinnan tulosta ei saa oikaisupyynnön 
johdosta muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun 
vahingoksi.

Tarkempia määräyksiä oikaisumenettelystä annetaan 
johtosäännöllä.

13 a § (29.1.1999/75) 

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelijaksi hyväksytyn on hyväksymisilmoituksessa 
mainittavan määräajan kuluessa ilmoitettava yli-
opistolle opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jollei 
opiskelijaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa, 
hän menettää opiskelupaikkansa. Henkilön, joka 
on hyväksytty useampaan kuin yhteen korkeakou-
lututkintoon johtavaan koulutukseen yliopistoissa 
ja ammattikorkeakouluissa, tulee tehdä ilmoitus 
vain siihen koulutukseen, jossa hän ottaa vastaan 

opiskelupaikan. Yliopiston on viipymättä merkittävä 
tieto opiskelupaikan vastaanottamisesta yliopistojen 
hakija- ja opinto-oikeusrekisteriin.

14 § (14.7.2005/560) 

14 § on kumottu A:lla 14.7.2005/560.

15 § 

Täydennyskoulutus ja avoin yliopisto-opetus

Täydennyskoulutukseen sekä avoimena yliopisto-
opetuksena annettavaan opetukseen osallistuvien 
valintaperusteista ja valinnasta sekä sitä koskevasta 
oikaisumenettelystä määrätään johtosäännössä.

4 luku 

Opintosuoritukset, oikeusturva ja kurinpito

16 § 

Opintosuoritus ja opiskelijan tiedonsaantioikeus

Tässä asetuksessa tarkoitetaan opintosuorituksella 
väitöskirjaa, lisensiaatintutkimusta, syventäviin opin-
toihin kuuluvaa tutkielmaa sekä sellaista kirjallista 
tai suullista kuulustelua, esitelmää taikka taiteellista 
tai muuta suoritusta, joka sisältyy yliopiston opetus-
suunnitelmiin.

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperustei-
den soveltamisesta opintosuoritukseensa. Hänelle on 
varattava tilaisuus tutustua arvosteltuun kirjalliseen 
tai muuten tallennettuun opintosuoritukseen. Kirjal-
liset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset 
on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden ajan 
tulosten julkistamisesta.

17 § 

Opintosuorituksen arvostelun oikaiseminen

Muun opintosuorituksensa kuin väitöskirjan, li-
sensiaatintutkimuksen ja näitä vastaavan opin- ja 
taidonnäytteen arvosteluun tyytymätön opiskelija 
voi pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua 
arvostelun suorittaneelta opettajalta ja syventäviin 
opintoihin kuuluvan tutkielman tai muun vastaavan 
opintosuorituksen arvostelusta kirjallisesti yliopiston 
määräämältä hallintoelimeltä.

Oikaisupyyntö on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä 
ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus 
saada arvostelun tulokset sekä arvosteluperusteiden 
soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyy-
tymätön voi saattaa asian tutkintolautakunnan tai 
yliopiston määräämän hallintoelimen käsiteltäväksi 
14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätök-
sestä tiedon.
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18 § 

Väitöskirjan ja lisensiaatintutkimuksen arvostelu 
ja sitä koskeva oikaisupyyntö

Väitöskirjan, lisensiaatintutkimuksen ja näitä vastaa-
van opin- ja taidonnäytteen esitarkastajan, tarkas-
tajan ja vastaväittäjän esteellisyydestä on voimassa, 
mitä hallintolain (434/2003) 27 ja 28 §:ssä säädetään. 
(14.7.2005/560)

Ennen 1 momentissa tarkoitetun opintosuorituksen 
arvostelua tekijälle on varattava tilaisuus vastineen 
antamiseen esitarkastajan, tarkastajan tai vastaväit-
täjän lausunnosta.

Asianosainen voi tehdä yliopiston määräämälle 
hallintoelimelle oikaisupyynnön 1 momentissa tar-
koitetun opintosuorituksen arvostelusta 14 päivän 
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

19 § 

Tutkintolautakunta

Edellä 17 §:ssä tarkoitettuja opintosuorituksia koske-
vien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten yliopistossa 
voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta. Tut-
kintolautakunta voidaan määrätä yksittäistä asiaa 
varten tai enintään kolmen vuoden toimikaudeksi.

Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja mui-
ta jäseniä, joilla kaikilla on henkilökohtainen vara-
jäsen. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee 
olla professori tai apulaisprofessori. Muista jäsenistä 
vähintään puolet tulee olla yliopiston opettajia ja 
vähintään yhden opiskelija. Puheenjohtajan ja muut 
jäsenet samoin kuin varajäsenet määrää yliopisto.

20 § 

Kurinpito

Yliopistolain 19 §:ssä tarkoitetusta opetustai tutki-
mustoimintaan kohdistuvasta rikkomuksesta opiske-
lijalle annettavasta varoituksesta päättää yliopiston 
rehtori ja opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta 
yliopiston hallitus.

Ennen asian käsittelyä on opiskelijalle todisteellisesti 
toimitettava tiedoksi, mistä rikkomuksesta häntä 
syytetään, sekä varattava hänelle tilaisuus tulla asi-
assa kuulluksi.

5 luku 

Erityissäännökset Helsingin yliopistosta

21 § 

Kanslerin tehtävät

Sen lisäksi, mitä 1 §:n 2 momentissa säädetään, Hel-
singin yliopiston kanslerin tehtävänä on nimittää 
yliopiston erillisten laitosten johtajat ja hallinto-
johtaja.

22 § (13.2.2003/105) 

Vaalikollegio

Helsingin yliopiston vaalikollegiossa on 130 jäsentä. 
Vaalikollegiosta voidaan käyttää myös nimitystä 
yliopiston kollegio.

Vaalikollegion jäsenistä 50 valitaan yliopiston virkaan 
nimitettyjen professorien keskuudesta, 40 muiden 
opettajien ja tutkijoiden sekä muun henkilöstön kes-
kuudesta sekä 40 opiskelijoiden keskuudesta siten, 
että kussakin näistä ryhmistä on vähintään yksi jäsen 
jokaisesta tiedekunnasta.

Yliopistolain 14 §:n 1 momentissa tarkoitetun tie-
dekunnan tiedekuntaneuvosto nimeää osuutensa 
mukaiset jäsenet vaalikollegioon henkilöryhmittäin 
kuhunkin ryhmään kuuluvien tiedekuntaneuvoston 
jäsenten ehdotuksesta. Yliopistolain 14 §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun erillisen laitoksen johtokunta 
sekä Helsingin yliopiston hallintovirasto nimeävät 
osuuksiensa mukaiset jäsenet vaalikollegioon hen-
kilöstöään kuultuaan.

Helsingin yliopiston konsistori päättää 3 momentissa 
tarkoitettujen osuuksien jäsenmäärän.

Vaalikollegion toimikausi alkaa ja päättyy samaan 
aikaan kuin yliopistolain 21 ja 22 §:ssä tarkoitettujen 
monijäsenisten hallintoelinten toimikausi.

23 § 

Ruotsinkielinen opetus

Yliopistolain 23 §:ssä tarkoitettuja professorin virkoja 
ruotsinkielistä opetusta varten on eri aloilla vähin-
tään seuraavasti:

1) oikeustiede kolme;

2) lääketiede kahdeksan;

3) humanistiset tieteet neljä;

4) matemaattis-luonnontieteelliset tieteet kuusi;

5) kasvatustieteet yksi;

6) valtiotieteet kolme; sekä

7) maatalous-metsätieteet kaksi.

24 § 

Svenska social- och kommunalhögskolan

Svenska social- och kommunalhögskolanin, jäljem-
pänä yksikön, tehtävänä on antaa yhteiskuntatie-
teiden, erityisesti julkisen hallinnon, journalistiikan 
sekä sosiaalityön tieteellistä ja ammatillista opetusta 
sekä harjoittaa näiden alojen tieteellistä tutkimusta. 
Yksikössä tutkintonsa suorittaneella on oikeus jatkaa 
opintojaan Helsingin yliopistossa valtiotieteiden 
maisterin tutkintoa varten.
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Yksikössä on monijäseninen hallintoelin ja rehtori. 
Hallintoelimen kokoonpanosta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä yliopistolain 12 §:ssä säädetään. Reh-
torin tulee olla yksikön opettajan virkaan nimitetty 
henkilö. Hallintoelimen ja rehtorin valitsemisesta ja 
toimikaudesta määrätään johtosäännössä. Johto-
säännössä voidaan määrätä, että hallintoelimeen 
kuuluu yliopiston määräämä jäsen.

Yksikön monijäseninen hallintoelin hyväksyy yksik-
köä koskevat johtosäännöt, tekee ehdotuksen yksi-
kön toiminta- ja taloussuunnitelmaksi sekä päättää 
määrärahojen jakamisen perusteista, yksikön virko-
jen perustamisesta ja lakkauttamisesta, yksikköön 
otettavien opiskelijoiden määrästä ja valintaperus-
teista. Rehtori nimittää tai ottaa yksikön henkilö-
kunnan, jollei 1 §:n 2 momentista muuta johdu, ja 
ottaa opiskelijat. Hallintoelimen ja rehtorin muista 
tehtävistä määrätään johtosäännössä.

Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa 
yliopiston konsistorin kokouksessa. Yliopisto määrää 
johtosäännössä yksikön muusta osallistumisesta yli-
opiston hallintoelinten toimintaan.

Yksiköllä on oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja testa-
menttivaroja. Yksikkö toimii maksupisteenä yliopis-
ton tiliorganisaatiossa.

25 § 

Kansalliskirjasto

Helsingin yliopiston kirjaston tehtävänä on sen lisäk-
si, mitä laissa säädetään, toimia tieteellisten kirjasto-
jen valtakunnallisena palvelu- ja kehittämisyksikkönä 
sekä huolehtia alan kotimaisen ja kansainvälisen 
yhteistoiminnan edistämisestä. Kirjasto vastaa omalla 
toimialallaan kansallisen kulttuuriperinnön ja mui-
den kansallisten kokoelmien ylläpidosta sekä niihin 
liittyvästä tiedonvälityksestä ja tietopalvelusta.

26 § 

Valtiokalenteri

Helsingin yliopisto vastaa Suomen valtiokalenterin 
julkaisemisesta. Yliopistolla on oikeus saada valtion 
viranomaisilta valtiokalenteria varten tarvittavat 
tiedot maksutta.

6 luku 

Erityissäännökset Åbo Akademista

27 § 

Kanslerin tehtävät

Sen lisäksi, mitä 1 §:n 2 momentissa säädetään, 
kanslerin tehtävänä on nimittää Åbo Akademin 
hallintojohtaja.

28 § 

Österbottens högskola

Österbottens högskolan monijäsenisen hallinto-
elimen kokoonpanon osalta on soveltuvin osin 
voimassa, mitä yliopistolain 12 §:ssä säädetään. 
Hallintoelimen puheenjohtajana toimii Österbottens 
högskolan rehtori.

Hallintoelimen ja rehtorin valinnasta sekä tehtävistä 
määrätään johtosäännössä.

7 luku 

Erinäiset säännökset

29 § 

Lahjoitus- ja testamenttivarat

Yliopistolle lahjoitetut ja testamentatut, yliopiston 
hoidossa olevien rahastojen varat, pidetään erillään 
muista valtion varoista. Rahastojen varat on sijoitet-
tava varmalla ja tuloa tuottavalla tavalla.

30 § (6.11.1998/799) 

Harjoittelukoulut

Harjoittelukoulussa on johtava rehtori, joka vastaa 
koulun toiminnasta.

Yliopisto voi määrätä harjoittelukoulun opetta-
jien keskuudesta yhden tai useampia rehtoreita, 
apulaisrehtoreita ja vararehtoreita, jotka hoitavat 
johtosäännöllä määrättäviä tehtäviä.

Harjoittelukoulun hallinnosta ja toiminnasta määrä-
tään tarkemmin johtosäännössä.

31 § 

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1998.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toi-
menpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.11.1998/799 : 

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1999.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan 
ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarvittaviin toi-
menpiteisiin.

Tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olevat 
harjoittelukoulujen johtosäännöt ovat edelleen 
voimassa siltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa 
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perusopetuslain (628/1998), lukiolain (629/1998) tai 
niiden nojalla annettujen säädösten kanssa, kunnes 
uudet johtosäännöt annetaan.

Harjoittelukouluasetuksen (336/1985) nojalla määrä-
tyt vararehtorit, kouluasteen rehtorit ja kouluasteen 
vararehtorit hoitavat tehtäviään toimikausiensa lop-
puun, jollei yliopisto toisin päätä.

Päätökset, joilla opetusministeriö on harjoittelukou-
luasetuksen nojalla oikeuttanut koulun poikkea-
maan peruskoulua ja lukiota koskevista säännöksistä 
tietyksi ajaksi, ovat voimassa määräajan päättymi-
seen perusopetusta, esiopetusta ja lukiokoulutusta 
koskevina.

29.1.1999/75:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 
1999.

13.2.2003/105:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 
2003.

Ensimmäisen tämän asetuksen mukaan valitun vaa-
likollegion toimikausi alkaa 1 päivänä maaliskuuta 
2003 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2003.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä 
asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimen-
piteisiin.

14.7.2005/560:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
2005.
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Annettu Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Valtioneuvoston asetus yliopistojen 
tutkinnoista 19.8.2004/794

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty 
opetusministeriön esittelystä, säädetään 27 päivänä 
kesäkuuta 1997 annetun yliopistolain (645/1997) 7 §:
n 3 momentin ja 9 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina 
kuin ne ovat laissa 715/2004:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa (645/1997) 
tarkoitetuissa yliopistoissa suoritettavista alemmista 
ja ylemmistä korkeakoulututkinnoista sekä tieteelli-
sistä ja taiteellisista jatkotutkinnoista. Yliopistoissa 
suoritettavista ammatillisista jatkotutkinnoista sää-
detään erikseen.

2 §

Koulutusala- ja tutkintokohtainen koulutusvastuu

Tämän asetuksen liitteessä on luettelo koulutusalois-
ta, tutkintojen nimistä sekä niistä yliopistoista, joissa 
tutkintoja voidaan suorittaa.

3 §

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavan koulutuksen järjestäminen

Alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon joh-
tava koulutus voidaan järjestää oppiainepohjaisesti 
tai koulutusohjelmina. Ylempään korkeakoulututkin-
toon johtava alempaan korkeakoulututkintoon tai 
sitä tasoltaan vastaavaan koulutukseen pohjautuva 
koulutus voidaan järjestää myös koulutusohjelmana, 
johon on erillinen valinta.

Korkeakoulututkintoon johtava koulutus voidaan 
järjestää myös kansainvälisenä yhteistyönä.

4 §

Vieraskieliset tutkinnot

Yliopistolain 9 §:n 3 momentin mukaisesta muulla 
kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta tutkin-
nosta annetaan asetuksen liitteessä olevan suomen- 
tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä 
mainittu englanninkielinen tutkintonimike.

5 §

Opintojen mitoitus

Opintojen mitoituksen peruste on opintopiste. Opin-
tojaksot pisteytetään niiden edellyttämän työmäärän 

mukaan. Yhden lukuvuoden opintojen suorittami-
seen keskimäärin vaadittava 1 600 tunnin työpanos 
vastaa 60 opintopistettä.

6 §

Kielitaito

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakou-
lututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla 
osoittaa saavuttaneensa:

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisö-
jen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 
lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan 
valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa 
ja joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, 
joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraami-
sen ja kansainvälisessä ympäristössä toimimisen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskeli-
jaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin 
suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka 
on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaisel-
ta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää 
yliopisto.

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 
1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista 
osittain tai kokonaan.

2 luku

Alempi korkeakoulututkinto

7 §

Alemman korkeakoulututkinnon tavoitteet

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulu-
tuksen tulee antaa opiskelijalle:

1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin 
rinnastettavien kokonaisuuksien taikka koulutusoh-
jelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus 
sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen;

2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin 
työskentelytapoihin tai taiteellisen työn edellyttämät 
tiedolliset ja taidolliset valmiudet;

3) edellytykset ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen;

4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työ-
elämässä; sekä

5) riittävä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen 
toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
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8 §

Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien 
opintojen laajuus

Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opin-
tojen laajuus on 180 opintopistettä, jollei jäljempänä 
toisin säädetä. Yliopiston on järjestettävä koulutus 
siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoi-
misesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

Kuvataiteen kandidaatin tutkintoon vaadittavien 
opintojen laajuus on 210 opintopistettä. Yliopiston 
on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi 
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmes-
sa ja puolessa lukuvuodessa.

9 §

Alemman korkeakoulututkinnon rakenne

Alempaan korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin voi kuulua:

1) perus- ja aineopintoja;

2) kieli- ja viestintäopintoja;

3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;

4) muita opintoja; sekä

5) asiantuntijuutta kehittävää harjoittelua.

Farmaseutin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakolli-
nen harjoittelu.

Oppiaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuu-
den perusopintojen laajuus on vähintään 25 opin-
topistettä. Oppiaineen tai siihen rinnastettavan 
kokonaisuuden aineopintojen laajuus on yhdessä 
perusopintojen kanssa vähintään 60 opintopistettä. 
Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan koko-
naisuuden taikka koulutusohjelman aineopintoihin 
sisältyy vähintään 6 ja enintään 10 opintopisteen 
laajuinen opinnäyte.

10 §

Alemman korkeakoulututkinnon suorittaminen

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähin-
tään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuu-
den taikka koulutusohjelman perus- ja aineopinnot 
sekä kieli- ja viestintäopinnot.

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnol-
le, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet 
sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on 
kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehty-
neisyyttä opinnäytteen alaan ja suomen tai ruotsin 
kielen taitoa.

Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tar-
koitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäyt-
teen kielestä erikseen.

11 §

Eräiden alempien korkeakoulututkintojen pohjalta 
suoritettava erikoistumiskoulutus

Farmaseutin tutkinnon tai muun vastaavan tutkin-
non pohjalta voidaan suorittaa farmaseutin erikois-
tumiskoulutus. Farmaseutin erikoistumiskoulutuk-
seen kuuluu syventyminen erikoisalaan, tutkimus 
erikoisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. 
Farmaseutin erikoistumiskoulutuksen tavoitteena 
on, että opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja 
saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itsenäisesti.

3 luku

Ylempi korkeakoulututkinto

12 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon tavoitteet

Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:

1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden 
hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden tuntemus 
taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien 
opintojen hyvä tuntemus;

2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten me-
netelmien soveltamiseen tai edellytykset itsenäiseen 
ja vaativaan taiteelliseen työhön;

3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asian-
tuntijana ja kehittäjänä;

4) valmiudet tieteelliseen tai taiteelliseen jatkokou-
lutukseen; sekä

5) hyvä viestintä- ja kielitaito.

Koulutus perustuu tutkimukseen tai taiteelliseen 
toimintaan sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

13 §

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opin-
tojen laajuus

Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opin-
tojen laajuus on 120 opintopistettä, jollei jäljempänä 
tässä pykälässä tai 14 §:ssä toisin säädetä. Yliopiston 
on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi 
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kah-
dessa lukuvuodessa.

Erityisesti ulkomaalaisille opiskelijoille suunnattuun 
ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan kou-
lutusohjelmaan vaadittavien opintojen laajuus on 
vähintään 90 opintopistettä. Yliopiston on järjes-
tettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa 
tutkinnon päätoimisesti opiskellen sen laajuutta 
vastaavassa ajassa, kuitenkin korkeintaan kahdessa 
lukuvuodessa.

Psykologian maisterin ja musiikin maisterin tutkin-
toon vaadittavien opintojen laajuus on 150 opinto-
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pistettä. Yliopiston on järjestettävä koulutus siten, 
että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti 
opiskellen kahdessa ja puolessa lukuvuodessa.

Eläinlääketieteen lisensiaatin ja lääketieteen lisen-
siaatin tutkintoihin vaadittavien opintojen laajuus 
on 180 opintopistettä. Yliopiston on järjestettävä 
koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon 
päätoimisesti opiskellen kolmessa lukuvuodessa.

14 §

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavan kou-
lutuksen järjestäminen ja laajuus ilman koulutuk-

seen kuuluvaa alempaa korkeakoulututkintoa

Lääketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä alal-
la yliopisto voi järjestää ylempään korkeakoulutut-
kintoon johtavan koulutuksen siten, että koulutuk-
seen ei kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.

Lääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien 
opintojen laajuus on 360 opintopistettä, jos yli-
opisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei 
kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston on 
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suo-
rittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kuudessa 
lukuvuodessa.

Hammaslääketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadit-
tavien opintojen laajuus on 300 opintopistettä, jos 
yliopisto järjestää ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavan koulutuksen siten, että koulutukseen ei 
kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. Yliopiston 
on järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi 
suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen viidessä 
lukuvuodessa.

15 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon rakenne

Ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin voi kuulua:

1) perus- ja aineopintoja sekä syventäviä opintoja;

2) kieli- ja viestintäopintoja;

3) monitieteisiä opintokokonaisuuksia;

4) muita opintoja; sekä

5) asiantuntijuutta syventävää harjoittelua.

Lääketieteen, hammaslääketieteen ja eläinlääketie-
teen lisensiaatin tutkinnoissa, yhteiskuntatieteellisen 
alan tutkintoon kuuluvassa sosiaalityön koulutuk-
sessa, proviisorin tutkinnossa sekä psykologian 
maisterin tutkinnossa opintoihin kuuluu pakollinen 
harjoittelu.

Perusopinnoilla ja aineopinnoilla on 9 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetut vähimmäislaajuudet. Syventävien 
opintojen laajuus on vähintään 60 opintopistettä. 
Tutkinnon pääaineen tai siihen rinnastettavan ko-

konaisuuden taikka koulutusohjelman syventäviin 
opintoihin sisältyy vähintään 20 ja enintään 40 
opintopisteen laajuinen opinnäyte.

16 §

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähin-
tään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonai-
suuden syventävät opinnot taikka koulutusohjelman 
syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti 
kuuluva yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan 
on suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei 
niitä ole suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon 
johtavassa koulutuksessa.

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnol-
le, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet 
sekä 6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on 
kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtynei-
syyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin 
kielen taitoa.

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin 
kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää 
korkeakoulututkintoa varten annettavassa kyp-
syysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa 
alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan 
kypsyysnäytteessä.

Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tar-
koitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäyt-
teen kielestä erikseen.

17 §

Euroopan yhteisön lainsäädännön noudattaminen

Eläinlääketieteen, hammaslääketieteen ja lääketie-
teen lisensiaatin tutkintoihin, proviisorin tutkintoon 
sekä arkkitehdin tutkintoon johtavaa koulutusta 
sekä niiden pohjana olevaa alempaan korkeakou-
lututkintoon johtavaa koulutusta järjestettäessä on 
noudatettava seuraavaa koulutuksen vähimmäista-
soa koskevaa Euroopan yhteisön lainsäädäntöä:

1) hammaslääkärintointa koskevien lakien, asetusten 
ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annettu neuvoston direktiivi 78/687/ETY;

2) eläinlääkärien toimintaa koskevien lakien, asetus-
ten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamises-
ta annettu neuvoston direktiivi 78/1027/ETY;

3) tutkintotodistusten, todistusten ja muiden muo-
dollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojen vasta-
vuoroisesta tunnustamisesta arkkitehtuurin alalla 
sekä toimenpiteistä sijoittautumisoikeuden ja pal-
veluiden tarjoamisen vapauden tehokkaan käyttä-
misen helpottamiseksi annettu neuvoston direktiivi 
85/384/ETY;

4) tiettyä farmasian alan toimintaa koskevien lakien, 
asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovit-
tamisesta annettu neuvoston direktiivi 85/432/ETY; 
sekä
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5) lääkäreiden vapaan liikkuvuuden sekä heidän 
tutkintotodistustensa, todistustensa ja muiden 
muodollista kelpoisuutta osoittavien asiakirjojensa 
vastavuoroisen tunnustamisen helpottamisesta an-
nettu neuvoston direktiivi 93/16/ETY.

4 luku

Opettajankoulutusta koskevat säännökset

18 §

Opettajankoulutuksen tavoitteet

Yliopistoissa järjestettävän opettajankoulutuksen 
erityisenä tavoitteena on antaa opiskelijalle valmi-
udet itsenäiseen toimintaan opettajana, ohjaajana 
ja kasvattajana.

19 §

Opettajankoulutuksen opinnot

Opettajankoulutuksen opintoja ovat:

1) varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen 
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;

2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihe-
kokonaisuuksien monialaiset opinnot, jotka antavat 
ammatillisia valmiuksia perusopetuslain (628/1998) 
11 §:n mukaan perusopetuksen oppimäärään kuulu-
vien kaikille yhteisten aineiden opettamiseen;

3) erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia 
antavat opinnot;

4) oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen tehtäviin 
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot;

5) opettajan pedagogiset opinnot, jotka ovat didakti-
sesti painottuneita ja ohjattua harjoittelua sisältäviä 
kasvatustieteellisiä opintoja ja jotka voivat suuntau-
tua erityisesti perusopetuksen, lukion, ammatillisen 
koulutuksen tai aikuiskoulutuksen tehtäviin; sekä

6) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetet-
tavan aineen opinnot, jotka ovat perusopetuksen, 
lukion tai muun koulutuksen opetukseen kuuluvan 
oppiaineen hallintaa edistäviä opintoja.

Edellä 1 momentin 1–5 kohdissa tarkoitetut opinnot 
ovat vähintään 60 opintopisteen laajuisia opintoja, 
joita järjestävät ne yliopistot, joilla on kasvatustie-
teellisen alan koulutusvastuu. Mainitun momentin 
5 kohdassa tarkoitettu harjoittelu suoritetaan har-
joittelukoulussa, muussa yliopiston hyväksymässä 
oppilaitoksessa tai muulla yliopiston hyväksymällä 
tavalla.

Edellä 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettuja aineen-
opettajan koulutukseen kuuluvia opetettavan aineen 
opintoja ovat ylemmän korkeakoulututkinnon pää-
aineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa 
perus-, aine- ja syventävät opinnot sekä muussa oppi-
aineessa tai siihen rinnastettavassa kokonaisuudessa 
perus- ja aineopinnot.

20 §

Opettajankoulutuksen rakenne

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan kou-
lutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja 
opinto-ohjaajan koulutus. Osa näihin koulutuksiin 
kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on maiste-
rin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin 
tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä las-
tentarhanopettajan koulutus.

Lastentarhanopettajan koulutukseen kuuluu 19 
§:n 1 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen 
tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia 
antavat opinnot, luokanopettajan koulutukseen 
perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aiheko-
konaisuuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan 
koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia 
valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan kou-
lutukseen oppilaanohjauksen ja opinto-ohjauksen 
tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. 
Samassa momentissa tarkoitetut opettajan pedago-
giset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin 
koulutuksiin lastentarhanopettajan koulutusta lu-
kuun ottamatta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulu-
tuksen opintoja voidaan sisällyttää kasvatustieteen 
kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun 
soveltuvaan alempaan ja ylempään korkeakoulutut-
kintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä 
tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulu-
tukseen voi sisältyä aineenopettajan koulutus, johon 
kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai 
kahden opetettavan aineen opinnot sekä opettajan 
pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa 
sekä tutkintoon kuuluvina että erillisinä. Osa ai-
neenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista 
voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon 
johtavassa koulutuksessa, joka on ylemmän korkea-
koulututkinnon pohjana.

5 luku

Tieteellinen ja taiteellinen jatkokoulutus

21 §

Tieteellisen ja taiteellisen jatkokoulutuksen tavoit-
teet

Jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

1) perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja 
sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa 
valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriit-
tisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä 
ja luoda uutta tieteellistä tietoa;

2) perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perus-
ongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
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3) saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja 
tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen 
tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen 
seuraamisen.

Taideteollisella alalla jatkokoulutuksen tavoitteena 
voi olla 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden li-
säksi myös, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda 
itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai 
korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita 
tai suoritteita.

Kuvataidealalla, musiikin alalla sekä teatteri- ja 
tanssialalla jatkokoulutuksen tavoitteena voi olla 1 
momentissa tarkoitettujen tavoitteiden ohella tai 
sijasta, että opiskelija saavuttaa valmiudet luoda 
itsenäisesti taiteellisen toteuttamisen menetelmiä tai 
korkeat taiteelliset vaatimukset täyttäviä tuotteita 
tai suoritteita.

22 §

Tohtorin tutkinnon suorittaminen

Tohtorin tutkinnon suorittamiseksi jatkokoulutuk-
seen otetun opiskelijan tulee:

1) suorittaa jatkokoulutuksen opinnot;

2) osoittaa tutkimusalallaan itsenäistä ja kriittistä 
ajattelua; sekä

3) laatia väitöskirja ja puolustaa sitä julkisesti.

Kuvataidealalla, musiikin alalla, taideteollisella alalla 
ja teatteri- ja tanssialalla jatkokoulutukseen otettu 
opiskelija voi väitöskirjan laatimisen sijaan antaa 
yliopiston määräämät julkiset opin- ja taidonnäyt-
teet.

Väitöskirjaksi voidaan hyväksyä myös yliopiston 
riittäväksi katsoma määrä samaa ongelmakoko-
naisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja tai 
julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä 
laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset 
kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös 
yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä 
osoitettavissa.

23 §

Lisensiaatin tutkinnon suorittaminen

Jatkokoulutukseen otettu opiskelija voi suorittaa li-
sensiaatin tutkinnon, kun hän on suorittanut yliopis-
ton määräämän osan jatkokoulutukseen kuuluvista 
opinnoista ja tutkintoon mahdollisesti sisältyvän 
erikoistumiskoulutuksen.

Lisensiaatin tutkintoon kuuluu osana lisensiaatin-
tutkimus, jossa opiskelija osoittaa hyvää perehty-
neisyyttä tutkimusalaansa sekä valmiutta itsenäi-
sesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen 
menetelmiä.

Musiikin alalla ja teatteri- ja tanssialalla lisensiaatin 
tutkintoon voi kuulua lisensiaatintutkimuksen sijasta 
myös julkiset opin- ja taidonnäytteet.

Lisensiaatintutkimukseksi voidaan hyväksyä myös 
yliopiston riittäväksi katsoma määrä samaa ongel-
makokonaisuutta käsitteleviä tieteellisiä julkaisuja 
tai julkaistaviksi hyväksyttyjä käsikirjoituksia ja niistä 
laadittu yhteenveto taikka muu vastaavat tieteelliset 
kriteerit täyttävä työ. Julkaisuihin voi kuulua myös 
yhteisjulkaisuja, jos tekijän itsenäinen osuus on niissä 
osoitettavissa.

24 §

Lisensiaatin tutkintoon sisältyvä erikoistumiskou-
lutus

Jatkokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin tut-
kintoon voi sisältyä erikoistumiskoulutus. Tällöin 
tutkintoon kuuluu järjestelmällinen teoreettinen ja 
käytännöllinen syventyminen erikoisalaan, lisensi-
aatintutkimus omalta erikoisalalta ja erikoisalan oh-
jattu työkokemus. Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän 
erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että opiske-
lija perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja saavuttaa 
kyvyn toimia itsenäisesti omalla erikoisalallaan.

6 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Opintojen hyväksilukeminen

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yliopiston 
päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimai-
sessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa 
oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata 
tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisil-
la opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen 
mukaan lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon 
kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla 
osaamisella.

26 §

Todistukset

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan 
alemmasta ja ylemmästä korkeakoulututkinnosta 
tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi:

1) tutkintonimike ja koulutusala;

2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava koko-
naisuus taikka koulutusohjelma;

3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumis-
koulutus ja sen erikoisala;

4) tutkinnon keskeinen sisältö; sekä

5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkit-
täessä on otettava huomioon suomen ja ruotsin kie-
len taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun 
valtioneuvoston asetuksen (481/2003) 19 §.

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkin-
nosta antamaan todistukseen sovelletaan, mitä 1 
momentin 1–4 kohdassa säädetään.
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Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen 
tämän suorittamista opinnoista myös opiskelun 
kestäessä.

Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut 
yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodis-
tukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen 
käyttöön tarkoitetun liitteen. Liitteessä annetaan 
riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintoto-
distuksessa tai todistuksessa tarkoitetuista opinnoista 
ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta 
koulutusjärjestelmässä.

Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoi-
tettuihin opettajankoulutuksen opintoihin kuuluva 
opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen 
siitä, että hakija on muulla tavalla kuin säädettyi-
hin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla 
osoittanut hankkineensa opintosuoritusta vastaavat 
tiedot ja taidot. Tarvittaessa yliopisto voi asettaa 
todistuksen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa 
täydentäviä opintoja.

27 §

Oppiarvot

Yliopisto voi oikeuttaa:

1) kauppatieteiden maisterin tutkinnon suorittaneen 
käyttämään ekonomin arvoa;

2) maatalous- ja metsätieteiden maisterin tutkinnon 
suorittaneen käyttämään agronomin tai metsänhoi-
tajan arvoa;

3) kumotun kuvataidealan alemmasta ja ylem-
mästä korkeakoulututkinnosta annetun asetuksen 
(367/1993) mukaisen kuvataiteen tutkinnon suoritta-
neen käyttämään kuvataiteen kandidaatin arvoa ja 
mainitun asetuksen mukaisen Kuvataideakatemian 
loppututkinnon suorittaneen käyttämään kuvatai-
teen maisterin arvoa; sekä

4) aikaisemmin voimassa olleiden säännösten ja 
määräysten mukaisen kandidaatti -nimisen ylemmän 
korkeakoulututkinnon suorittaneen käyttämään 
maisterin arvoa.

28 §

Koulutuksen ja tutkintojen kehittäminen

Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja ke-
hittää tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opintoja 
sekä opetusta. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota 
tutkintojen, opetuksen, opintojen ohjauksen ja 
opiskelun laatuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, 
tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kansainvä-
liseen vastaavuuteen sekä koulutuksen tuloksel-
lisuuteen.

7 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

29 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
2005.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset nii-
hin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) eläinlääketieteellisistä tutkinnoista 21 päivänä 
huhtikuuta 1978 annettu asetus (298/1978);

2) farmasian tutkinnoista 30 päivänä maaliskuuta 
1994 annettu asetus (246/1994);

3) fi losofi an tohtorin tutkinnosta 25 päivänä loka-
kuuta 1991 annettu asetus (1279/1991);

4) hammaslääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä 
maaliskuuta 1976 annettu asetus (290/1976)

5) humanistisista ja luonnontieteellisistä tutkin-
noista 18 päivänä maaliskuuta 1994 annettu asetus 
(221/1994);

6) kasvatustieteellisen alan tutkinnoista ja opettajan-
koulutuksesta 21 päivänä huhtikuuta 1995 annettu 
asetus (576/1995);

7) kauppatieteellisistä tutkinnoista 31 päivänä tam-
mikuuta 1995 annettu asetus (139/1995);

8) Kuvataideakatemian tutkinnoista 25 päivänä huh-
tikuuta 1997 annettu asetus (381/1997);

9) liikuntatieteellisistä tutkinnoista 22 päivänä huh-
tikuuta 1994 annettu asetus (327/1994);

10) lääketieteellisistä tutkinnoista 26 päivänä syys-
kuuta 1975 annettu asetus (762/1975);

11) maatalous-metsätieteellisistä tutkinnoista 17 päi-
vänä helmikuuta 1995 annettu asetus (214/1995);

12) oikeustieteellisistä tutkinnoista 12 päivänä hel-
mikuuta 1996 annettu asetus (86/1996);

13) psykologian tutkinnoista 3 päivänä toukokuuta 
1996 annettu asetus (318/1996);

14) Sibelius-Akatemian tutkinnoista 3 päivänä hel-
mikuuta 1995 annettu asetus (148/1995);

15) taideteollisen alan yliopistollisista tutkinnoista 3 
päivänä kesäkuuta 1994 annettu asetus (440/1994);

16) teatteri- ja tanssialan yliopistollisista tutkin-
noista 17 päivänä helmikuuta 1995 annettu asetus 
(216/1995);
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17) teknistieteellisistä tutkinnoista 17 päivänä hel-
mikuuta 1995 annettu asetus (215/1995);

18) teologisista tutkinnoista 7 päivänä huhtikuuta 
1995 annettu asetus (517/1995);

19) terveystieteiden tutkinnoista 19 päivänä kesä-
kuuta 1997 annettu asetus (628/1997); sekä

20) yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista 30 päivänä 
maaliskuuta 1994 annettu asetus (245/1994).

3 mom. kumottu (14.7.2005/561)

30 §

Opiskelijoiden asema

Opiskelijalla, joka tämän asetuksen voimaan tullessa 
opiskelee 29 §:ssä kumottujen asetusten mukaista 
tutkintoa varten, on yliopistolain muuttamisesta 
annetun lain (715/2004) siirtymäsäännösten mukai-
sesti oikeus siirtyä opiskelemaan tämän asetuksen 
mukaan taikka jatkaa opintojaan kumottujen ase-
tusten mukaan.

Opiskelija voi lukea hyväkseen kumottujen asetusten 
mukaisiin opintoihin sisältyneet opintosuorituksensa 
tämän asetuksen mukaista tutkintoa varten yliopis-
ton määräämällä tavalla.

31 §

Oikeustieteellisen alan tutkintonimikkeitä koskeva 
siirtymäsäännös

Mitä laissa tai muussa asetuksessa säädetään oike-
ustieteen kandidaatista, tarkoittaa tämän asetuksen 
tultua voimaan myös oikeustieteen maisteria.

32 §

Lääketieteen ja hammaslääketieteen kandidaatin 
arvo

Lääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan myöntää 
edelleen lääketieteellisistä tutkinnoista annetun 
asetuksen 17 §:n 3 momentin mukainen lääketie-

teen kandidaatin arvo, jos kaikki yliopistot, joilla 
on lääketieteellisen alan koulutusvastuu, järjestä-
vät lääketieteen lisensiaatin tutkintoon johtavan 
koulutuksen ilman koulutukseen kuuluvaa alempaa 
korkeakoulututkintoa.

Hammaslääketieteellisen alan opiskelijalle voidaan 
myöntää edelleen hammaslääketieteellisistä tut-
kinnoista annetun asetuksen 17 §:n 4 momentin 
mukainen hammaslääketieteen kandidaatin arvo, jos 
kaikki yliopistot, joilla on hammaslääketieteellisen 
alan koulutusvastuu, järjestävät hammaslääketieteen 
lisensiaatin tutkintoon johtavan koulutuksen ilman 
koulutukseen kuuluvaa alempaa korkeakoulutut-
kintoa.

Neuvoston direktiivi 78/687/ETY (31978L0687); EYVL 
N:o L 233, 24.8.1978, s. 10

Neuvoston direktiivi 78/1027/ETY (31978L1027); EYVL 
N:o L 362, 23.12.1978, s. 7

Neuvoston direktiivi 85/384/ETY (31985L0384); EYVL 
N:o L 223, 21.8.1985, s. 15

Neuvoston direktiivi 85/432/ETY (31985L0432); EYVL 
N:o L 253, 24.9.1985, s. 34

Neuvoston direktiivi 93/16/ETY (31993L0016); EYVL 
N:o L 165, 7.7.1993, s. 1

Helsingissä 19 päivänä elokuuta 2004

Opetusministeri

Tuula Haatainen

Johtaja

Markku Mattila

Liite
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Asetus korkeakoulujen henkilöstön 
kelpoisuusvaatimuksista ja tehtävistä 

2.4.1993/309

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin 
yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esit-
telystä säädetään Helsingin yliopistosta 24 päivänä 
toukokuuta 1991 annetun lain (854/91), Helsingin 
yliopiston Svenska social- och kommunalhögskolan 
-nimisestä yksiköstä 6 päivänä tammikuuta 1984 
annetun lain (6/84), Jyväskylän yliopistosta 19 päi-
vänä joulukuuta 1980 annetun lain (899/80), Oulun 
yliopistosta 22 päivänä joulukuuta 1983 annetun 
lain (1033/83), Joensuun yliopistosta 21 päivänä 
tammikuuta 1983 annetun lain (128/83), Kuopion yli-
opistosta 21 päivänä tammikuuta 1983 annetun lain 
(129/83), Turun yliopistosta 29 päivänä joulukuuta 
1973 annetun lain (1030/73), Tampereen yliopistosta 
25 päivänä toukokuuta 1973 annetun lain (445/73), 
Åbo Akademi -nimisestä yliopistosta 30 päivänä 
joulukuuta 1980 annetun lain (1057/80), Vaasan yli-
opistosta 28 päivänä joulukuuta 1990 annetun lain 
(1357/90), Lapin yliopistosta 21 päivänä joulukuuta 
1990 annetun lain (1202/90), Teknillisestä korkea-
koulusta 26 päivänä heinäkuuta 1985 annetun lain 
(684/85), Tampereen teknillisestä korkeakoulusta 26 
päivänä heinäkuuta 1985 annetun lain (685/85), Lap-
peenrannan teknillisestä korkeakoulusta 26 päivänä 
heinäkuuta 1985 annetun lain (686/85), Helsingin 
kauppakorkeakoulusta 29 päivänä joulukuuta 1973 
annetun lain (1032/73), Svenska handelshögskolan -
nimisestä korkeakoulusta 3 päivänä heinäkuuta 1974 
annetun lain (582/74), Turun kauppakorkeakoulusta 
27 päivänä elokuuta 1976 annetun lain (707/76), 
Eläinlääketieteellisestä korkeakoulusta 29 päivänä 
heinäkuuta 1988 annetun lain (698/88), Sibelius-
Akatemiasta 28 päivänä joulukuuta 1979 annetun 
lain (1068/79), teatterikorkeakoulusta 26 päivänä 
tammikuuta 1979 annetun lain (87/79), taideteolli-
sesta korkeakoulusta 19 päivänä tammikuuta 1973 
annetun lain (52/73) sekä kuvataideakatemiasta 
8 päivänä helmikuuta 1985 annetun lain (175/85) 
nojalla:

1 luku

Soveltamisala

1 §

Tätä asetusta sovelletaan yliopistolaissa (645/1997) 
tarkoitettujen yliopistojen henkilöstöön. (18.6.1998/ 
463)

Tätä asetusta sovelletaan myös yliopistoon kuuluvan 
harjoittelukoulun henkilöstöön, jollei jäljempänä 
toisin säädetä. (18.12.1998/1068)

2 luku

Erityiset kelpoisuusvaatimukset

2 §

Professorilta vaaditaan tieteellinen tai taiteellinen 
pätevyys, opetustaito ja, jos se on tärkeää tehtävän 

hoitamiselle, käytännöllinen perehtyneisyys tehtä-
väalaan. Ennen kuin virka julistetaan haettavaksi, 
korkeakoulu päättää, vaaditaanko virkaan nimi-
tettävältä tieteellinen vai taiteellinen pätevyys ja 
vaaditaanko häneltä käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan. (21.12.2000/1217)

Tieteellistä pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomi-
oon hakijan tekemä tieteellinen tutkimus, kyky johtaa 
tutkimustyötä, oppimateriaali, jolla on tieteellistä 
arvoa, ja muut tieteelliset ansiot sekä tutkinnot.

Taiteellista pätevyyttä arvosteltaessa otetaan huomi-
oon hakijan taiteelliset ansiot, julkaisut ja tutkinnot 
sekä muulla tavoin osoitettu alan teoreettinen ja 
käytännöllinen tuntemus.

Opetustaitoa arvosteltaessa otetaan huomioon pe-
dagoginen koulutus, opetustyössä hankittu käytän-
nön kokemus, taito tuottaa oppimateriaalia, muut 
opetustoimessa saavutetut ansiot ja opetusnäyttein 
osoitettu opetuskyky.

3 § (21.12.2000/1217)

Yliopettajalta, lehtorilta, apulaisopettajalta ja yli-
assistentilta vaaditaan soveltuva, jatkotutkintona 
suoritettu lisensiaatin tutkinto tai soveltuva tohto-
rin tutkinto, hyvä opetustaito ja, jos se on tärkeää 
tehtävän hoitamiselle, käytännöllinen perehtynei-
syys tehtäväalaan. Samat kelpoisuusvaatimukset 
koskevat yliopistonlehtoria, kliinistä opettajaa ja 
tohtoriassistenttia. Heiltä vaaditaan kuitenkin sovel-
tuva tohtorin tutkinto. Ennen kuin virka julistetaan 
haettavaksi, korkeakoulu päättää, vaaditaanko vir-
kaan nimitettävältä käytännöllinen perehtyneisyys 
tehtäväalaan.

Muuhun 1 momentissa mainittuun virkaan kuin toh-
toriassistentin virkaan voidaan kuitenkin katsoa kel-
poiseksi ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut, 
joka on erittäin hyvin perehtynyt tehtäväalaan.

Yliopistonlehtorin ja lehtorin virkaan, joka on tar-
koitettu syntyperältään ulkomaalaiselle, voidaan 
ottaa tehtäväalaan erittäin hyvin perehtynyt hakija, 
vaikka hän ei ole suorittanut 1 tai 2 momentissa 
tarkoitettua tutkintoa.

4 §

Seuraavilta lehtoreilta vaaditaan sen lisäksi, mitä 3 
§:ssä säädetään:

1) lehtorilta, jonka virka on tarkoitettu syntyperäl-
tään ulkomaalaiselle, että hänellä on opetettava 
kieli äidinkielenään tai sivistyskielenään taikka että 
hän muuten hallitsee sitä kuten äidinkieltään tai 
sivistyskieltään;

2) saamen kielen lehtorilta, että hänellä on saame 
äidinkielenään tai että hän muuten hallitsee saamea 
kuten äidinkieltään; (25.8.1995/1083)

3) muulta kielen lehtorilta, että hän hallitsee opetet-
tavan kielen erittäin hyvin; ja (25.8.1995/1083)
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4) opettajankoulutukseen kuuluvaa opetusharjoitte-
lua ohjaavalta lehtorilta opetustyön teoreettinen ja 
käytännöllinen tuntemus. (lisätty 25.8.1995/1083)

5 §

Ennen kuin musiikin ja kuvataiteen alojen, taidete-
ollisen alan ja teatteri- ja tanssitaiteen alan 3 §:n 1 
momentissa mainittu virka julistetaan haettavaksi 
korkeakoulu voi päättää, että hakijoilta vaaditaan 3 
§:n 1 ja 2 momentissa säädettyjen vaatimusten sijasta 
tehtävän hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot 
ja riittävä opetustaito.

6 §

Assistentilta vaaditaan soveltuva ylempi korkeakou-
lututkinto.

7 §

Ylikirjastonhoitajalta vaaditaan lisensiaatin tutkinto, 
perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus johta-
mistehtävistä.

Kirjastonjohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulu-
tutkinto, perehtyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus 
johtamistehtävistä.

Kirjastonhoitajalta ja informaatikolta vaaditaan 
ylempi korkeakoulututkinto.

8 §

Erillisen tutkimuslaitoksen johtajalta ja tutkimus-
johtajalta sekä tiedekuntaan tai osastoon kuuluvan 
tutkimusyksikön ja muun vastaavan yksikön johta-
jalta vaaditaan tohtorin tutkinto, perehtyneisyys 
tehtäväalaan ja kokemus tieteellisen tutkimuksen 
johtamisesta.

9 §

Täydennyskoulutuskeskuksen, kielikeskuksen ja 
muun koulutusta antavan erillisen laitoksen joh-
tajalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto, 
perehtyneisyys tehtäväalaan ja kokemus johtamis-
tehtävistä.

10 §

Muun kuin 8 ja 9 §:ssä tarkoitetun erillisen laitoksen 
johtajalta vaaditaan korkeakoulututkinto, pereh-
tyneisyys tehtäväalaan sekä kokemus johtamisteh-
tävistä.

11 §

Hallintojohtajalta vaaditaan ylempi korkeakoulutut-
kinto sekä kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä.

12 § (18.6.1998/1068)

Harjoittelukoulun lehtorilta vaaditaan:

1) sama kelpoisuus ja kielitaito kuin opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun ase-

tuksen (986/1998) mukaan vaaditaan sen opetuksen 
antamiseen, joka lehtorin tehtävänä on;

2) ylempi korkeakoulututkinto;

3) vähintään 35 opintoviikon laajuinen opintokoko-
naisuus, joka käsittää kasvatustieteen aineopinnot;

4) vähintään kaksi vuotta virkaan kuuluvien tehtä-
vien hoitamista edistävää päätoimista  opetusko-
kemusta, joka on hankittu 1 kohdassa tarkoitetun 
kelpoisuuden saavuttamisen jälkeen; sekä

5) hyvä opetustaito.

Edellä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettu kelpoisuus 
ja kielitaito sekä 3 kohdassa tarkoitettu opintokoko-
naisuus voivat sisältyä vaadittavaan tutkintoon tai ne 
voidaan osoittaa tutkinnosta erillisillä suorituksilla. Ai-
neenopettajana toimivan lehtorin osalta 1 momentin 
1 kohta merkitsee kelpoisuutta lukio-opetuksen anta-
miseen opetettavissa aineissa. Jos hakijalta puuttuu 1 
momentin 3 kohdassa tarkoitettu opintokokonaisuus, 
yliopisto voi hyväksyä sen sijasta samantasoisen opin-
tokokonaisuuden, jonka voidaan katsoa korvaavan 
kasvatustieteen aineopinnot.

Harjoittelukoulun johtavalta rehtorilta vaaditaan har-
joittelukoulun lehtorin kelpoisuus sekä opetustoimen 
henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuk-
sen mukainen rehtorin kelpoisuus ja kielitaito.

13 § (18.6.1998/463)

Kun 3 tai 6–11 §:ssä tarkoitettua virkaa hakee ulko-
maisen korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö, yli-
opisto päättää tutkinnon tuottamasta kelpoisuudesta 
virkaan, jollei opetusministeriö tai opetushallitus ole 
päättänyt rinnastaa tutkintoa Suomessa suoritettuun, 
virkaan vaadittavaan tutkintoon. Yliopiston on nou-
datettava, mitä Euroopan yhteisön yleisen tutkintojen 
tunnustamisjärjestelmän voimaanpanosta erikseen 
säädetään.

3 luku

Yliopistojen henkilöstöltä vaadittava suomen ja 
ruotsin kielen taito

14 §

Tässä luvussa tarkoitettuja opetus- ja tutkimusvirkoja 
ovat professorin, yliopettajan, yliopistonlehtorin, 
kliinisen opettajan, lehtorin, apulaisopettajan, 
yliassistentin, tohtoriassistentin ja assistentin virat. 
Yliopisto voi päättää, että yliopistossa on muita-
kin tässä luvussa tarkoitettuja tutkimusvirkoja. 
(21.12.2000/1217)

Harjoittelukoulun rehtorin ja lehtorin virkoihin ei 
sovelleta tämän luvun säännöksiä. (18.6.1998/1068)

15 § (18.6.1998/463)

Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
riittävä suomen kielen taito ja kyky ymmärtää ruot-
sin kieltä, jollei yliopistolaissa tai jäljempänä tässä 
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asetuksessa säädetä toisin. Dosentilta vaaditaan 
sama kielitaito kuin kunkin korkeakoulun tai yksikön 
opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan.

Helsingin yliopiston ja Teknillisen korkeakoulun 
ruotsinkielistä opetusta varten oleviin virkoihin 
sekä Svenska handelshögskolanin opetus- ja tutki-
musvirkoihin vaaditaan riittävä ruotsin kielen taito 
sekä suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito. 
Helsingin yliopiston Svenska social- och kommunal-
högskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin vaaditaan 
täydellinen ruotsin kielen taito sekä suomen kielen 
suullinen ja kirjallinen taito. Kuvataideakatemian, 
Sibelius-Akatemian, Taideteollisen korkeakoulun ja 
Teatterikorkeakoulun opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaaditaan joko riittävä suomen tai ruotsin kielen 
taito sekä kyky ymmärtää toista kotimaista kieltä. 

16 § (18.6.1998/463)

Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito on henkilöllä, 
joka on suomen ja ruotsin kielen taidon osoittami-
sesta annetussa asetuksessa (442/1987) säädetyllä 
tavalla osoittanut täydellisesti hallitsevansa suomen 
tai ruotsin kielen taikka on saanut koulusivistyksensä 
suomen tai ruotsin kielellä. Riittävä taito voidaan 
osoittaa myös muulla, yliopiston johtosäännössä 
määrätyllä tavalla.

Yliopistojen opetus- ja tutkimusvirkoihin vaadittava 
suomen tai ruotsin kielen suullinen ja kirjallinen taito 
ja kyky ymmärtää suomen tai ruotsin kieltä osoite-
taan 1 momentissa mainitussa asetuksessa säädetyllä 
tavalla tai muulla, yliopiston johtosäännössä määrä-
tyllä tavalla. Helsingin yliopiston Svenska social- och 
kommunalhögskolanin opetus- ja tutkimusvirkoihin 
vaadittava ruotsin ja suomen kielen taito osoitetaan 1 
momentissa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla 
tai muulla, tämän yksikön määräämällä tavalla.

17 § (18.6.1998/463)

Ruotsin kielen taito, joka yliopistolain 29 §:n mu-
kaan vaaditaan Åbo Akademin opettajan virkaan, 
on henkilöllä, joka:

1) on saanut koulusivistyksensä ja suorittanut yliopis-
tossa tai ammattikorkeakoulussa kypsyysnäytteen 
ruotsin kielellä;

2) on suorittanut 16 §:n 1 momentissa mainitussa 
asetuksessa tarkoitetun ruotsin kielen täydellistä 
hallitsemista koskevan tutkinnon ja johtosäännössä 
määrätyllä tavalla osoittanut viran alan ruotsinkie-
lisen sanaston hallinnan; taikka

3) on johtosäännössä määrätyllä tavalla osoittanut 
ruotsin kielen taidon yliopistolain 29 §:n 2 momen-
tissa tarkoitetulle kielilautakunnalle.

18 § (18.6.1998/463)

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen, joka ei 
ole syntyperäinen, voidaan nimittää opetus- ja tut-
kimusvirkaan tai dosentiksi sen estämättä, että hän 
ei ole osoittanut säädettyä suomen tai ruotsin kielen 
taitoa, jollei laissa toisin säädetä.

18 a § (18.6.1998/463)

Yliopiston virkaan, joka ei ole opetus- tai tutkimus-
virka, vaaditaan valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetun lain (149/1922) ja valtion vir-
kamiehiltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 
täytäntöönpanosta annetun asetuksen (312/1922) 
mukainen kielitaito. Enemmistön kieleksi katsotaan 
yliopiston virkakieli, Helsingin yliopiston Svenska 
social- och kommunalhögskolanissa tämän yksikön 
virkakieli.

4 luku

Tehtävät

19 §

Opettajan tehtävissä olevan tulee:

1) edistää alansa opetusta;

2) ohjata opiskelijoiden opintoja;

3) toimittaa hänelle kuuluvat kuulustelut;

4) antaa korkeakoululle tarpeelliset selvitykset 
opetuksestaan, julkaisutoiminnastaan, tieteellisestä 
ja taiteellisesta toiminnastaan ja toimittamistaan 
kuulusteluista;

5) hoitaa korkeakoulun hallintoelinten jäsenyydestä 
aiheutuvat ja muut hänelle kuuluvat tai määrätyt 
tehtävät;

6) osallistua tarvittaessa kohtuulliseksi katsottavassa 
määrin opiskelijavalintojen hoitamiseen.

Muuhun henkilöstöön kuuluvien tulee hoitaa ne 
tehtävät, jotka heidän hoidettavikseen erikseen 
säädetään tai määrätään tai jotka kullakin heistä 
tehtävämääritelmän mukaan on taikka joista työ-
sopimuksella sovitaan.

20 § (21.12.2000/1217)

Professorin tulee harjoittaa ja ohjata tieteellistä 
tutkimusta tai taiteellista työtä, seurata tieteen tai 
taiteen kehitystä alallaan, tarkastaa tutkielmia ja 
diplomitöitä sekä hoitaa 19 §:n 1 momentissa mai-
nittuja tehtäviä.

21 § (18.12.1998/1068)

Harjoittelukoulun johtavan rehtorin tulee huolehtia 
koulun toiminnasta yliopistoon kuuluvana perusope-
tuslain (628/1998) ja lukiolain (629/1998) mukaisena 
kouluna ja opettajankoulutuksessa olevien opiske-
lijoiden harjoittelukouluna. 

Harjoittelukoulun lehtorin ja tuntiopettajan tulee 
tarpeen mukaan toimia myös opetusharjoittelijoiden 
ohjaajana. Lehtori ja päätoiminen tuntiopettaja 
voidaan velvoittaa osallistumaan opettajankoulu-
tukseen otettavien opiskelijoiden valintaan.
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22 § (18.6.1998/463)

22 § on kumottu A:lla 18.6.1998/463.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

23 §

Korkeakoulu voi myöntää 8 §:ssä tarkoitetulle 
johtajalle ja tutkimusjohtajalle oikeuden käyttää 
professorin arvonimeä. Erityisestä syystä korkea-
koulu voi myöntää tällaisen oikeuden myös muulle 
palveluksessaan olevalle henkilölle.

6 luku

Voimaantulo

24 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 
1993.

Tällä asetuksella kumotaan seuraavat asetukset nii-
hin myöhemmin tehtyine muutoksineen:

1) Helsingin yliopiston henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista ja tehtävistä 30 päivänä joulukuuta 1991 
annettu asetus (1739/91);

2) eräiden korkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista sekä virkamiesten tehtävistä 29 päivänä 
heinäkuuta 1988 annettu asetus (721/88);

3) teknillisten korkeakoulujen virkojen kelpoisuus-
vaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä 19 päivä-
nä joulukuuta 1986 annettu asetus (1011/86);

4) kauppakorkeakoulujen virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista sekä virkamiesten tehtävistä 25 päivänä 
maaliskuuta 1988 annettu asetus (269/88);

5) Eläinlääketieteellisen korkeakoulun virkojen kel-
poisuusvaatimuksista sekä virkamiesten tehtävistä 
2 päivänä kesäkuuta 1989 annettu asetus (528/89); 
6) Sibelius-Akatemian, teatterikorkeakoulun ja tai-

deteollisen korkeakoulun virkojen kelpoisuusvaa-
timuksista sekä virkamiesten tehtävistä 14 päivänä 
heinäkuuta 1989 annettu asetus (669/89);

7) kuvataideakatemian virkojen kelpoisuusvaati-
muksista sekä virkamiesten tehtävistä 17 päivänä 
marraskuuta 1989 annettu asetus (999/89); ja

8) alaltaan vaihtuvista sopimuspalkkaisista profes-
sorin viroista 26 päivänä toukokuuta 1989 annettu 
asetus (480/89).

25 § (18.6.1998/463)

Korkeakoulun virkamiehellä, jolla tämän asetuksen 
voimaantullessa on oikeus käyttää professorin arvo-
nimeä, on edelleen tämä oikeus niin kauan kuin hän 
on samassa virassa.

26 §

Virkaan, joka on julistettu haettavaksi ennen tä-
män asetuksen voimaantuloa, sovelletaan 24 §:
n 2 momentissa mainituissa asetuksissa säädettyjä 
kelpoisuusvaatimuksia.

Helsingissä 2 päivänä huhtikuuta 1993

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri

Riitta Uosukainen
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Asetus korkeakoulun professorin ja 
apulaisprofessorin viran täyttämisestä 

20.12.1991/1581

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin 
yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esit-
telystä säädetään professorin ja apulaisprofessorin 
viran täyttämisestä 24 päivänä toukokuuta 1991 
annetun lain (856/91) nojalla:

Yleiset säännökset

1 §

Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin vi-
ran täyttämisestä annettua lakia (856/91) sanotaan 
tässä asetuksessa virantäyttölaiksi.

Korkeakoulun hallintoelintä, joka tekee virkaeh-
dotuksen professorin ja apulaisprofessorin virkaan, 
sanotaan tässä asetuksessa ehdollepanoviranomai-
seksi.

2 § (18.6.1998/462)

Virkaa täytettäessä sovelletaan sen lisäksi, mitä viran-
täyttölaissa ja tässä asetuksessa säädetään, valtion 
virkamiesasetuksen (971/1994) 7 a §:n 2–4 momentin 
ja 8 §:n säännöksiä.

3 §

Ennen kuin ryhdytään toimenpiteisiin professorin tai 
apulaisprofessorin viran täyttämiseksi, korkeakoulun 
tulee päättää, onko tarpeen muuttaa tai täsmentää 
viran alaa tai tehtäväpiiriä. Jos viran kelpoisuusvaa-
timuksena voi olla joko tieteellinen tai taiteellinen 
pätevyys, on päätettävä kumpi pätevyys hakijoilta 
vaaditaan.

2 mom. kumottu (18.6.1998/462)

Virantäyttöseloste

4 §

Virantäyttölain 5 §:ssä mainitun virantäyttöselosteen 
tulee sisältää ainakin:

1) viran alaa tai tehtäväpiiriä ja sen täsmentämistä 
sekä viran sijoittamista koskevat tiedot;

2) viran kelpoisuusvaatimukset sekä tieto siitä, 
vaaditaanko hakijoilta tieteellistä vai taiteellista 
pätevyyttä;

3) viran hakemista ja hakemukseen liitettävää aineis-
toa koskevat säännökset, päätökset ja ohjeet;

4) opetus ja esitysnäytteen antamista koskevat tie-
dot;

5) tieto 7 §:n 4 momentissa tarkoitetusta velvolli-
suudesta; sekä

6) asiantuntijoiden tehtävää ja toimintaa koskevat 
säännökset, määräykset ja päätökset.

Jos virka on tarkoitus täyttää määräajaksi, tieto tästä 
sisällytetään virantäyttöselosteeseen.

Virantäyttöselosteeseen voidaan sisällyttää myös 
arvio virantäyttömenettelyn kestosta.

5 §

Korkeakoulun kansleri tai, jos kansleria ei ole, rehtori 
hyväksyy virantäyttöselosteen ehdollepanoviran-
omaisen esityksestä.

Viran haettavaksi julistaminen

6 § (18.6.1998/462)

Virkaa ei saa julistaa haettavaksi ennen kuin vi-
rantäyttöseloste on hyväksytty. Hakuilmoituksessa 
on mainittava myös, mistä virantäyttöseloste on 
saatavissa.

Hakemukseen liitettävä aineisto

7 §

Viran hakijan on liitettävä hakemukseensa nimikir-
janote tai sitä vastaava selvitys sekä virantäyttölain 6 
§:n 1 momentissa mainittu luettelo ja siinä mainitut 
julkaisut ja muut työt.

Ehdollepanoviranomainen määrää, miten sellaiset 
työt, joita niiden luonteen vuoksi ei voida liittää 
hakemukseen, on esitettävä korkeakoulun ja asian-
tuntijoiden arvioitaviksi.

Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että hakijan 
on liitettävä hakemukseensa lyhyt kirjallinen selostus 
täytettävän viran kannalta merkittävistä ansioistaan 
ja toiminnastaan.

Saadakseen tässä asetuksessa tarkoitetut tiedot ja 
ilmoitukset hakijan on ilmoitettava korkeakoululle, 
miten hänet tavoitetaan virantäyttömenettelyn aika-
na, ja annettava osoite, johon kirjalliset ilmoitukset 
lähetetään.

8 §

Virantäyttölain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun 
päätöksen asiantuntijoille toimitettavien julkaisu-
jen ja muiden töiden määrän rajoittamisesta tekee 
ehdollepanoviranomainen. Hakija saa tällöin liittää 
hakemukseensa ainoastaan ne julkaisut ja muut 
työt, jotka hän on asetetun rajoituksen mukaisesti 
hakemuksessaan erikseen ilmoittanut.

Opetus ja esitysnäyte

9 § (18.6.1998/462)

Asiantuntijoiden annettua lausuntonsa ehdollepano-
viranomainen voi varata hakijalle tilaisuuden antaa 
opetusnäyte. Opetusnäyte on julkinen.

10 § (18.6.1998/462)

Ehdollepanoviranomainen voi päättää, että esittävän 
taiteen professorin viran hakijan on annettava julki-
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nen näyte esitystaidostaan ehdollepanoviranomaisen 
järjestämässä tilaisuudessa, jossa asiantuntijat ovat 
läsnä. Esitysnäyte ja 9 §:ssä tarkoitettu opetusnäyte 
voidaan antaa samassa tilaisuudessa.

Asiantuntijat

11 §

Virantäyttölain 8 §:ssä tarkoitettujen asiantuntijoi-
den on annettava kirjallinen lausunto. Lausunnon 
tulee olla perusteltu niiden hakijoiden osalta, jotka 
asiantuntijan käsityksen mukaan ensi sijassa tulevat 
kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijan on 
myös asetettava nämä hakijat paremmuusjärjestyk-
seen.

Jos virkaan on enintään kolme hakijaa, asiantuntijan 
tulee antaa perusteltu lausunto kaikkien hakijoiden 
ansioista, tai jos hakijoita on enemmän kuin kolme, 
vähintään kolmen hakijan osalta.

Sen estämättä, mitä 2 momentissa säädetään, asian-
tuntija antaa perustellun lausunnon vain kelpoisina 
pitämistään hakijoista.

Ehdollepanoviranomainen voi esittävän taiteen 
professorin viran osalta päättää, että asiantunti-
joiden tulee antaa lausuntonsa kahdessa osassa. 
Lausunnon ensimmäinen osa on annettava ennen 
10 §:ssä tarkoitettujen opetus- ja esitysnäytteiden 
antamista. Ehdollepanoviranomainen voi päättää, 
että tilaisuus esitysnäytteen antamiseen varataan 
vain niille hakijoille, joiden asiantuntijalausuntojen 
ensimmäisen osan perusteella voidaan katsoa tule-
van kysymykseen virkaa täytettäessä. Asiantuntijoi-
den tulee antaa lopullinen lausuntonsa näytteiden 
antamisen jälkeen. (lisätty 18.6.1998/462)

12 §

Ehdollepanoviranomainen valitsee asiantuntijat. 
Asiantuntijoita valittaessa on otettava huomioon 
myös hakijoiden edustamat, viran alaan kuuluvat 
tieteelliset tai taiteelliset oppisuunnat sekä muu-
toinkin noudatettava tasapuolisuutta.

Ennen asiantuntijoiden valintaa hakijoille tulee 
varata tilaisuus esittää huomautuksensa asiantunti-
jaehdokkaiden esteellisyydestä sekä 1 momentissa 
mainituista seikoista.

13 §

Asiantuntijat saavat neuvotella keskenään ja antaa 
myös yhteisen lausunnon. Ehdollepanoviranomai-
nen voi päättää, että asiantuntijoiden tulee antaa 
yhteinen lausunto.

Lausuntojen antamiselle tulee asettaa määräaika, 
joka ei ilman erityistä syytä saa olla kolmea kuu-
kautta pitempi.

14 §

Asiantuntijalle toimitetaan virantäyttöseloste, jäljen-
nökset asiantuntijan tehtävän kannalta tarpeellisista 

hakemusasiakirjoista sekä hakemukseen liitetyt jul-
kaisut ja muut työt. Ehdollepanoviranomaisen tulee 
huolehtia siitä, että sellaiset työt, joita ei voida toi-
mittaa asiantuntijoille, ovat heidän arvioitavissaan.

Virkaehdotus

15 §

Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviran-
omainen tekee virantäyttölain 9 §:ssä tarkoitetun 
virkaehdotuksen tai, jos ketään ei voida asettaa 
ehdolle virkaan, päätöksen virantäyttöasian rau-
keamisesta. Hakijoiden kelpoisuudesta virkaan ei 
päätetä erikseen.

Erimielisyyden sattuessa toimitetaan äänestys sa-
maa menettelyä noudattaen kuin monijäsenisessä 
tuomioistuimessa. Kaikista ehdokassijoista ääneste-
tään samalla kertaa. Ääniä laskettaessa korkeam-
paa ehdokassijaa kannattava ääni luetaan hakijan 
hyväksi myös alempaan ehdokassijaan.

16 §

Ehdollepanoviranomainen voi tehdä virkaehdo-
tuksen tai päättää virantäyttöasian raukeamisesta, 
vaikka kaikki asiantuntijat eivät ole antaneet lau-
suntojaan, jos asiantuntijalausuntojen antamiselle 
asetettu määräaika on kulunut umpeen, lausunto 
on saatu vähintään kahdelta asiantuntijalta ja muista 
lausunnoista voidaan luopua vaarantamatta hakijoi-
den tasapuolista arvostelua.

Professorin viran täyttäminen kutsusta

17 §

Kutsumismenettelyn käyttämisestä professorin vir-
kaa täytettäessä päättää kansleri tai, jos kansleria 
ei ole, rehtori ehdollepanoviranomaisen esityksestä 
hyväksyessään virantäyttöselosteen.

Virantäyttöselosteesta on muutoin soveltuvin osin 
voimassa, mitä 4 §:ssä säädetään.

18 §

Sen jälkeen kun virantäyttöseloste on hyväksytty ja 
kutsuttavaksi ehdotettu on antanut suostumuksensa 
virkaan nimittämiseen, ehdollepanoviranomainen 
valitsee asiantuntijat. Asiantuntijan lausunnosta 
tulee käydä ilmi, onko kutsuttavaksi ehdotettu asi-
antuntijan käsityksen mukaan kiistatta kelpoinen 
virkaan.

Lausunnon antamiselle on asetettava määräaika, 
joka ei ilman erityistä syytä saa olla kahta kuukautta 
pitempi. Asiantuntijoiden osalta on muutoin voimas-
sa, mitä 13 §:n 1 momentissa ja 14 §:ssä säädetään.

19 §

Asiantuntijalausunnot saatuaan ehdollepanoviran-
omainen päättää, esittääkö se kutsuttavaksi ehdo-
tetun nimittämistä virkaan.
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Muistutus ja tarkastusmenettely

20 §

Ehdollepanoviranomaisen on viivytyksettä kirjallises-
ti ilmoitettava virkaehdotusta tai virantäyttöasian 
raukeamista koskevasta päätöksestä tiedoksiannosta 
hallintoasioissa annetussa laissa (232/66) säädettyä 
tiedoksiantotapaa noudattaen niille, jotka ovat 
hakeneet virkaa. Hakija voi tehdä korkeakoulun 
kanslerille tai, jos kansleria ei ole, rehtorille kirjallisen 
muistutuksen päätöksestä 30 päivän kuluessa siitä 
päivästä jona päätös on tehty.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuun ilmoitukseen tu-
lee sisältyä tiedot oikeudesta tehdä muistutus sekä 
muistutusmenettelystä.

21 §

Virkaehdotus, päätös virantäyttöasian raukeamisesta 
sekä esitys nimittää professorin virkaan kutsusta on 
viivytyksettä toimitettava kanslerille tai, jos kansleria 
ei ole, rehtorille sekä asetettava nähtäväksi korkea-
koulun ilmoitustaululle.

22 §

Kanslerin tai rehtorin tulee viivytyksettä tarkastaa 
virkaehdotus, päätös virantäyttöasian raukeamisesta 
tai esitys nimittää professorin virkaan kutsusta.

Virkaehdotusta tai virantäyttöasian raukeamista kos-
kevaa päätöstä ei saa hyväksyä ennen kuin hakijoille 
20 §:ssä säädetty aika muistutuksen tekemiseen on 
kulunut umpeen.

Hyväksytty virkaehdotus ja esitys nimittää professo-
rin virkaan kutsusta toimitetaan nimittävälle viran-
omaiselle. (18.6.1998/462)

Jos kansleri tai rehtori virantäyttölain 11 §:n 2 mo-
mentin nojalla poistaa ehdollepanoviranomaisen 
päätöksen ja palauttaa asian uudelleen käsiteltä-
väksi, hänen on perusteltava päätöksensä ja mää-
rättävä, mistä menettelyn vaiheesta uusi käsittely 
on aloitettava.

Voimaantulo

23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 
1992.

Tällä asetuksella kumotaan alaltaan vaihtuvista 
sopimuspalkkaisista professorin viroista 26 päivänä 
toukokuuta 1989 annetun asetuksen (490/89) 2 ja 
4 §.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryh-
tyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimen-
piteisiin.

Helsingissä 20 päivänä joulukuuta 1991

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri

Riitta Uosukainen
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Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö

Kanslerin 14.2.2003 vahvistama

20 § muutettu 3.7.2003 ja 21 § muutettu 16.2.2005

24, 25, 31, 32, 50, 51, 52, 53, 54 ja 55 § muutettu, 55 
a § ja 55 b § lisätty sekä XI luvun otsikko muutettu 
21.6.2005

1 luku

YLEISIÄ MÄÄRÄYKSIÄ

1 §

Sen lisäksi mitä yliopistolaissa (645/97) ja yliopisto-
asetuksessa (115/98) säädetään, Helsingin yliopistossa 
noudatetaan tämän johtosäännön määräyksiä.

Yliopiston hallinnossa noudatettavilla menettelyillä 
edistetään tutkimuksen ja opetuksen yhteyttä, luo-
daan edellytyksiä korkeatasoiselle päätöksenteolle, 
vuorovaikutteiselle johtamiselle, edistetään yhden-
vertaisuutta päätöksenteossa ja palveluissa, tuetaan 
organisaation joustavuutta, vahvistetaan yliopiston 
yhteisöllisyyttä sekä henkilöstön ja opiskelijoiden 
motivaatiota.

2 §

Yliopistossa on kansleri.

Yliopiston yleistä hallintoa hoitavat konsistori, reh-
tori ja vararehtorit, tiedekuntien hallintoa tiede-
kuntaneuvosto ja dekaani sekä laitosten hallintoa 
johtoryhmä ja johtaja.

Yliopiston vaalikollegiona toimii yliopiston kollegio.

3 §

Kansleri nimitetään, rehtori valitaan ja vararehtorit 
määrätään tehtäväänsä viiden vuoden toimikaudek-
si. Muut 2 §:n 2 momentissa mainitut hallintoelimet 
valitaan tehtäväänsä kolmen vuoden toimikaudek-
si.

Yliopiston kollegion toimikausi on kolme vuotta.

4 §

Sen lisäksi mitä yliopistolaissa ja -asetuksessa on sää-
detty kanslerin tehtävistä, kansleri tekee esityksiä ja 
antaa lausuntoja niistä yliopistoa koskevista asioista, 
jotka eivät kuulu yliopiston omaan päätösvaltaan.

5 §

Yliopiston professorit muodostavat suuren konsis-
torin, jonka tehtävänä on edistää eri tieteenalojen 
yhteistoimintaa ja ylläpitää akateemisia perinteitä 
yliopistossa.

Suuren konsistorin puheenjohtajana toimii rehtori, joka 
kutsuu sen tarvittaessa koolle. Suuri konsistori kokoon-
tuu myös, milloin vähintään kymmenen professoria sitä 
pyytää ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

2 luku

YLIOPISTON YLEINEN HALLINTO

6 §

Konsistoriin kuuluvat rehtorin lisäksi seuraavat jä-
senet:

1) tiedekuntien virkaan nimitetyt professorit valitse-
vat vaaleilla keskuudestaan viisi jäsentä;

2) yliopiston muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan 
nimitetyt professorit valitsevat vaaleilla keskuudes-
taan kaksi jäsentä;

3) yliopiston muu henkilöstö kuin opettajat ja tutkijat 
valitsevat vaaleilla keskuudestaan kaksi jäsentä;

4) ylioppilaskunnan edustajisto valitsee opiskelijoi-
den keskuudesta neljä jäsentä, joista yhden tulee 
olla jatko-opiskelija; sekä

5) yliopiston kollegion kutsuma yliopiston ulkopuo-
linen jäsen.

Rehtorin varajäsenenä toimii ensimmäinen varareh-
tori. Jokaiselle 1-5 kohdassa mainitulle jäsenelle va-
litaan tai kutsutaan varajäsen samassa järjestyksessä 
ja samasta ryhmästä kuin varsinainen jäsen.

Vararehtoreilla sekä Svenska social- och kommunal-
högskolanin rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää 
puhevaltaa konsistorin kokouksissa.

7 §

Konsistorin tehtävänä on sen lisäksi, mitä erityisesti 
yliopistolain 11 §:ssä sekä muualla laissa, asetuksessa 
tai tässä johtosäännössä säädetään tai määrätään:

1) päättää yliopiston strategiasta;

2) päättää konsistorin kohdennettavien virkojen 
tai tehtävien alasta, sijoituspaikasta ja täyttämisen 
periaatteista;

3) päättää yliopistoon otettavien opiskelijoiden 
määrästä ja yleisistä valintaperusteista;

4) määrätä erillisen laitoksen johtokunnan jäsenet 
kuitenkin siten, että johtokunnan täydentämisestä 
päättää rehtori; sekä

5) ratkaista ne rehtorille kuuluvat asiat, jotka rehtori 
niiden laajakantoisuuden tai periaatteellisen tärkey-
den vuoksi saattaa konsistorin ratkaistavaksi.

8 §

Yliopistossa on rehtori, ensimmäinen vararehtori 
sekä kaksi tai kolme muuta vararehtoria.

Rehtorin valitsee yliopiston kollegio rehtorin vaalia 
varten asetettujen ehdokkaiden joukosta. Varareh-
torit määrää tehtäviinsä yliopiston kollegio rehtorin 
esityksestä yliopiston virkaan nimitettyjen professo-
rien joukosta. Ennen esityksen tekoa rehtori kuulee 
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yliopistoyhteisön eri osapuolia laajasti. Kollegio voi 
palauttaa rehtorin esityksen ohjaavien lausumien 
kera uudelleen valmisteltavaksi.

Rehtorin ja vararehtorien valinnassa pyritään siihen, 
että eri tieteenalat ja kampukset tulevat mahdollisim-
man tasapuolisesti edustetuiksi ja että sukupuolten 
välistä tasa-arvoa edistetään. Rehtorin tai yhden va-
rarehtoreista tulee olla ruotsinkielistä opetusta varten 
perustettuun virkaan nimitetty professori.

9 §

Vararehtorit avustavat rehtoria tämän tehtävissä. 
Vararehtoreille voidaan osoittaa opetukseen, tutki-
mukseen tai muihin yliopiston toimintoihin liittyviä 
tehtäviä siten kuin yliopiston kollegio vararehtorien 
valinnan yhteydessä rehtorin esityksestä päättää. 
Tarkemmasta tehtävien ja päätösvallan jakamisesta 
rehtorin ja vararehtorien kesken päättää rehtori.

10 §

Rehtori ja ensimmäinen vararehtori on vapautettu 
virkaansa kuuluvista tehtävistä. Yliopiston kollegio 
voi rehtorin esityksestä vapauttaa muut vararehtorit 
virkaansa kuuluvista tehtävistä kokonaan tai osaksi.

Rehtorin ollessa estynyt tai rehtorin tehtävän olles-
sa avoinna rehtorin tehtävää hoitaa ensimmäinen 
vararehtori ja tämänkin ollessa estynyt yliopiston 
kollegion vararehtorien valinnan yhteydessä rehtorin 
esityksestä määräämä vararehtori.

11 §

Jos rehtorin tehtävä tulee avoimeksi aiemmin kuin 
kuusi kuukautta ennen toimikauden päättymistä, 
uusi rehtori ja uudet vararehtorit valitaan uudeksi 
viiden vuoden toimikaudeksi noudattaen soveltuvin 
osin 8 §:ää.

Jos vararehtorin tehtävä tulee avoimeksi aiemmin 
kuin kuusi kuukautta ennen toimikauden päättymis-
tä, uusi vararehtori valitaan kyseisen toimikauden 
jäljellä olevaksi ajaksi noudattaen soveltuvin osin 
8 §:ää.

3 luku

YLIOPISTON KOLLEGIO

12 §

Yliopiston kollegion tehtävänä on asettaa kans-
leriehdokkaat, valita rehtori, määrätä tehtäviinsä 
vararehtorit sekä kutsua yliopiston ulkopuolinen 
konsistorin jäsen.

Kollegio kokoontuu keskustelemaan rehtorin valin-
nasta ennen kokousta, jossa suoritetaan rehtorin vaa-
li. Ennen kansleriehdokkaiden asettamista kollegio 
kokoontuu keskustelemaan ehdokkaista.

Kollegio kokoontuu yhdessä konsistorin jäsenten, 
varajäsenten ja vararehtoreiden kanssa vähintään 
kerran lukukaudessa keskustelemaan merkittävistä 
koko yliopistoa koskevista asioista.

13 §

Yliopiston kollegiossa on 130 jäsentä.

Jäsenistä 50 valitaan yliopiston virkaan nimitettyjen 
professoreiden joukosta, 40 muiden opettajien ja 
tutkijoiden sekä muun henkilöstön piiristä ja 40 opis-
kelijoiden piiristä siten, että kussakin näistä ryhmistä 
on vähintään yksi jäsen jokaisesta tiedekunnasta.

14 §

Yliopiston kollegio valitsee keskuudestaan puheen-
johtajan ja varapuheenjohtajan toimikaudekseen. 
Kollegion kutsuu koolle rehtori tai kollegion pu-
heenjohtaja. Kollegion on kokoonnuttava myös, 
kun vähintään 30 kollegion jäsentä sitä vaatii ilmoit-
tamansa asian käsittelyä varten.

Konsistorin jäsenillä, varajäsenillä ja vararehtoreil- 
la on oikeus osallistua kollegion kokoukseen ja käyt-
tää siellä puhevaltaa, kun kokouksessa käsitellään 
muita kuin 12 §:n 1 momentissa mainittuja asioita.

15 §

Tiedekuntaneuvostot, yliopistolain 14 §:n 3 momen-
tissa tarkoitetut yliopiston erillisten laitosten johto-
kunnat ja hallintovirasto nimeävät kukin osuutensa 
mukaisen määrän jäseniä yliopiston kollegioon.

Konsistori päättää keskusvaalilautakunnan esityksestä:

1) 1 momentissa tarkoitettujen osuuksien jäsenmää-
rän ja

2) sen, miten erillisten laitosten osuuden jäsenmäärät 
jakautuvat laitosten kesken.

16 §

Tiedekuntaneuvosto nimeää osuutensa mukaiset 
jäsenet yliopiston kollegioon vaaliryhmittäin ryh-
mään kuuluvien tiedekuntaneuvoston jäsenten 
ehdotuksesta.

Erillisen laitoksen johtokunta ja hallintovirasto 
nimeävät osuutensa mukaiset jäsenet yliopiston 
kollegioon siten, että henkilöstöä kuullaan yhteis-
toimintamenettelyssä ja kaikille varataan tilaisuus 
vaikuttaa nimettävien jäsenten valintaan.

Hallintoelinten täydentämisestä on määrätty vaali-
johtosäännön 46-48 §:ssä.

4 luku

HALLINTOVIRASTO

17 §

Yliopistossa on hallintovirasto, jonka tehtävänä 
on huolehtia konsistorin ja rehtorin toimivaltaan 
kuuluvien asioiden valmistelusta ja esittelystä sekä 
päätösten toimeenpanosta.

Hallintoviraston päällikkönä toimii hallintojohtaja, 
jolla on vastuu yliopiston yleisen hallinnon toimivuu-
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desta. Hallintovirastosta sekä rehtorin toimivaltaan 
kuuluvien asioiden siirtämisestä hallintojohtajalle 
tai hallintoviraston muulle virkamiehelle määrätään 
tarkemmin johtosäännössä.

5 luku

KAMPUKSET

18 §

Kampuksella on hallintopalveluja varten yksi tai use-
ampi kampuspalveluyksikkö, joka toimii yhteistyössä 
tiedekuntien ja erillisten laitosten kanssa.

Palveluyksikön toiminnasta voidaan määrätä tarkem-
min työjärjestyksessä, jonka hallintojohtaja vahvistaa 
tiedekuntia kuultuaan.

19 §

Kampuksella voi toimia kampuksen neuvottelukun-
ta, joka käsittelee kampuksen yhteiseen toimintaan 
ja mahdollisiin yhteisiin yksiköihin liittyviä asioita. 
Neuvottelukunta koordinoi myös palveluyksikköjen 
toimintaa.

Rehtori asettaa neuvottelukunnan asianomaisia 
tiedekuntia kuultuaan. Neuvottelukunnassa ovat 
edustettuina kukin tiedekunta, yhteistyötahot sekä 
alueen henkilöstö ja opiskelijat. Neuvottelukunnassa 
tulee olla myös ruotsinkielisen opetuksen edustaja.

6 luku

TIEDEKUNNAT

20 § (muut. 3.7.2003)

Yliopistossa on teologinen tiedekunta, oikeustie-
teellinen tiedekunta, lääketieteellinen tiedekunta, 
humanistinen tiedekunta, matemaattis-luonnon-
tieteellinen tiedekunta, farmasian tiedekunta, 
biotieteellinen tiedekunta, käyttäytymistieteellinen 
tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta sekä eläinlääketieteel-
linen tiedekunta.

21 §

Tiedekuntaneuvostoon valitaan yliopistossa toimitet-
tavilla vaaleilla 10, 18 tai 26 jäsentä ja yhtä monta 
varajäsentä. Konsistori päättää tiedekuntaneuvoston 
jäsenten ja varajäsenten määrästä. Tiedekuntaneu-
voston puheenjohtajana toimii dekaani ja varapu-
heenjohtajana varadekaani.

Tiedekuntaneuvostoon kuuluvat dekaanin lisäksi 
seuraavat jäsenet:

1) tiedekunnan virkaan nimitetyt professorit valitse-
vat keskuudestaan neljä, kahdeksan tai kaksitoista 
jäsentä;

2) muut opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt 
professorit sekä muu henkilöstö valitsevat keskuu-
destaan kolme, viisi tai seitsemän jäsentä; ja

3) opiskelijat valitsevat keskuudestaan kolme, viisi 
tai seitsemän jäsentä.

Jäsenistä ja varajäsenistä, jotka tiedekunnan muu 
henkilöstö kuin virkaan nimitetyt professorit valit-
see, ainakin yhden kolmesta tai kahden viidestä tai 
kolmen seitsemästä jäsenestä ja varajäsenestä tulee 
olla opettaja tai tutkija ja ainakin yhden kolmesta, 
kahden viidestä ja kolmen seitsemästä jäsenestä 
ja varajäsenestä tulee olla muu kuin opettaja tai 
tutkija. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tiede-
kuntaneuvostossa vähintään yhden jäsenen ja yhden 
varajäsenen tulee olla opettaja tai tutkija ja enintään 
yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla har-
joittelukoulun opettaja. (muut. 16.2.2005)

Edellä 2 momentissa mainittujen tiedekuntaneu-
voston jäsenten lisäksi jäseniksi voidaan kutsua 
neuvoston koko toimikaudeksi alle neljännes neu-
voston jäsenten kokonaismäärästä yliopistoon tai 
tiedekuntaan kuulumattomia henkilöitä. Tiedekun-
taneuvosto tekee yliopistoon tai tiedekuntaan 
kuulumattomien jäsenten kutsumisesta esityksen 
konsistorille, joka kutsuu jäsenet. Päätös kutsumis-
esta on tehtävä vähintään kahden kolmasosan enem-
mistöllä kaikista tiedekuntaneuvostossa edustetuista 
äänistä.

Käsiteltäessä professorin viran täyttämistä koskevia 
asioita tiedekuntaneuvostoon kuuluvat edellä mai-
nittujen jäsenten lisäksi kaikki tiedekunnan virkaan 
nimitetyt professorit.

Tiedekuntaneuvosto voi pysyvällä määräyksellä 
päättää, että professorin viran täyttämistä koskevat 
asiat käsittelee valmistelevasti tiedekuntaneuvoston 
nimeämä virantäyttötoimikunta, jolloin 5 momenttia 
ei sovelleta.

22 §

Valtiotieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvos-
toon kuuluu 21 §:ssä mainittujen jäsenten lisäksi 
Svenska social- och kommunalhögskolanin edustaja, 
joka osallistuu puhe- ja äänivaltaisena tiedekunta-
neuvoston kokouksiin sen käsitellessä yksikköä kos-
kevia asioita. Muissa asioissa edustajalla on oikeus 
käyttää puhevaltaa. Tämän lisäksi yksikön rehtorilla 
on oikeus olla läsnä ja käyttää puhevaltaa.

23 §

Tiedekuntaneuvosto valitsee dekaanin ja yhden 
tai useamman varadekaanin tiedekunnan virkaan 
nimitettyjen professorien joukosta. Varadekaanille 
voidaan osoittaa opetukseen, tutkimukseen tai 
muihin tiedekunnan toimintoihin liittyviä tehtäviä. 
Tehtävien jakamisesta dekaanin ja varadekaanien 
kesken päättää dekaani.

Jos dekaaniksi valittu on tiedekuntaneuvoston jä-
sen, tulee varajäsen hänen sijaansa. Tiedekunnan 
professorit valitsevat dekaanin sijaan tulleelle uuden 
varajäsenen.

Ainakin yhden varadekaaniksi valittavan tulee olla 
tiedekuntaneuvoston jäsen.
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24 §

Tiedekuntaneuvoston tehtävänä on sen lisäksi mitä 
erityisesti yliopistolain 22 §:ssä sekä muualla laissa 
ja asetuksessa sekä tässä johtosäännössä säädetään 
ja määrätään:

1) päättää tiedekunnan strategiasta;

2) päättää tutkintovaatimuksista ja tutkintoon liit-
tyvistä pysyväismääräyksistä sekä opetusohjelmasta, 
jollei tiedekuntaneuvosto ole pysyvällä määräyksellä 
siirtänyt opetusohjelmasta päättämistä laitoksen 
johtoryhmälle;

3) tehdä esitys tiedekuntaan vuosittain otettavien 
uusien opiskelijoiden määrästä ja päättää valinta-
perusteista konsistorin vahvistamien yleisten perus-
teiden mukaan;

4) hyväksyä syventäviin opintoihin kuuluvat tutkiel-
mat ja muut vastaavat opintosuoritukset, jollei tie-
dekuntaneuvosto ole pysyvällä määräyksellä siirtänyt 
tätä tehtävää laitoksen johtoryhmälle;

5) tehdä esitys tiedekunnan laitosten muodostami-
sesta;

6) päättää laitosten ja tiedekunnan henkilöstösuun-
nitelmista ja vastata tiedekunnan henkilöstöpoli-
tiikasta ja sen toteutumisesta yliopiston yhteisen 
henkilöstöpolitiikan mukaisesti; (muut. 21.6.2005)

7) tehdä rehtorille esitys tai antaa lausunto tiede-
kunnan professorin viran perustamisesta, lakkautta-
misesta ja sijoittamisesta sekä viran nimestä, alasta 
ja tehtäväpiiristä tai niiden muuttamisesta; (muut. 
21.6.2005)

8) päättää professorin viran alan ja tehtäväpiirin 
täsmentämisestä; (muut. 21.6.2005)

9) päättää muiden kuin professorin virkojen perus-
tamisesta, lakkauttamisesta ja sijoittamisesta, alasta 
ja tehtäväpiiristä sekä nimen muuttamisesta niiden 
virkojen osalta, joihin tiedekuntaneuvosto nimittää; 
(muut. 21.6.2005)

10) käsitellä dosentiksi nimittämistä koskevat asiat; 
sekä

11) ratkaista ne dekaanille kuuluvat asiat, jotka 
dekaani niiden laajakantoisuuden tai periaatteelli-
sen tärkeyden vuoksi saattaa tiedekuntaneuvoston 
ratkaistaviksi sekä käsitellä ja ratkaista laitoksen 
johtoryhmälle kuuluvat asiat, jos tiedekunnassa ei 
ole laitoksia.

25 §

Dekaani johtaa ja valvoo tiedekunnan toimintaa. 
Dekaanilla on kokonaisvastuu tiedekunnan henki-
löstöhallinnosta ja sen toteutumisesta sekä tiede-
kunnan oman että yliopiston yhteisen henkilöstö-
politiikan mukaisesti. Dekaani vastaa myös siitä, että 
tiedekunnassa käydään vuosittain kehityskeskustelut 
henkilöstön kanssa. (muut. 21.6.2005)

Dekaani käsittelee ja ratkaisee tiedekunnalle kuulu-
vat asiat, jollei laissa, asetuksessa tai johtosäännössä 
toisin säädetä tai määrätä. Dekaani käsittelee ja 
ratkaisee laitoksen johtajalle kuuluvat asiat, jos tie-
dekunnassa ei ole laitoksia. (muut. 21.6.2005)

Dekaani voi saattaa tiedekuntaneuvoston ratkaista-
vaksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on tiede-
kunnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti 
tärkeä.

Dekaanin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa 
varadekaani.

26 §

Tiedekunnassa on kanslia, jonka tehtävänä on huo-
lehtia tiedekuntaneuvoston ja dekaanin toimival-
taan kuuluvien asioiden valmistelusta, esittelystä, 
toimeenpanosta ja tiedottamisesta. Kanslian toimin-
nasta määrätään tarkemmin dekaanin vahvistamassa 
työjärjestyksessä.

Tiedekunnassa voi olla kirjasto ja muita erillisiä 
yksiköitä. Erillisistä yksiköistä määrätään johto-
säännössä.

7 luku

TIEDEKUNTIEN LAITOKSET

27 §

Tiedekunnassa voi olla yhden tai useamman opetus- 
ja tutkimusalan muodostamia laitoksia. Yliopistossa 
voi olla myös useampaan tiedekuntaan kuuluvia 
laitoksia, joiden muodostamisesta konsistori päättää 
asianomaisten tiedekuntien esityksestä.

28 §

Laitoksen johtoryhmään valitaan yliopistossa toimi-
tettavilla vaaleilla kolme, kuusi, yhdeksän tai kaksi-
toista jäsentä ja yhtä monta varajäsentä. Tiedekun-
taneuvosto päättää kunkin laitoksen johtoryhmän 
jäsenten ja varajäsenten määrästä. Johtoryhmän 
puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja. Johtoryh-
mä valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Useampaan tiedekuntaan kuuluvan laitoksen joh-
toryhmän kokoonpanoon ja valintaan sovelletaan 
soveltuvin osin tämän pykälän määräyksiä siten kuin 
konsistori tiedekuntien esityksestä päättää tai asian-
omaiset tiedekunnat keskenään sopivat.

Johtoryhmän jäsenet valitaan seuraavasti:

1) kolmanneksen valitsevat laitoksen professorin vir-
kaan ja virkasuhteeseen nimitetyt keskuudestaan;

2) kolmanneksen valitsevat laitoksen muut opettajat 
ja tutkijat sekä muu henkilöstö keskuudestaan siten, 
että jos ryhmässä on vähintään kolme jäsentä, aina-
kin yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee olla 
muu kuin opettaja tai tutkija; ja
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3) kolmanneksen valitsevat laitoksen opiskelijat 
keskuudestaan.

Edellä 3 momentissa mainittujen johtoryhmän jäsen-
ten lisäksi johtoryhmään voidaan kutsua sen koko toi-
mikaudeksi alle neljännes jäsenten kokonaismäärästä 
laitokseen kuulumattomia henkilöitä. Johtoryhmä 
tekee esityksen jäsenten kutsumisesta, ja tiedekun-
taneuvosto kutsuu jäsenet. Päätös kutsumisesta on 
tehtävä vähintään kahden kolmasosan enemmistöllä 
kaikista johtoryhmässä edustetuista äänistä.

29 §

Johtoryhmän professoreita edustaville jäsenille ei va-
lita varajäseniä, mikäli laitokseen ei kuulu tarpeeksi 
tähän ryhmään kuuluvia henkilöitä.

30 §

Tiedekuntaneuvosto määrää laitoksen johtajan ja 
varajohtajan johtoryhmän esityksestä. Johtajan ja va-
rajohtajan tulee olla laitoksen henkilöstöön kuuluva, 
virkaan tai virkasuhteeseen nimitetty professori tai 
laitoksen päätoimisessa virassa oleva dosentti.

Jos laitoksen johtajaksi valittu ei ole johtoryhmän 
jäsen, hänestä tulee jäsen.

31 §

Laitoksen johtoryhmän tehtävänä on:

1) arvioida ja kehittää opetus- ja tutkimustoimintaa 
laitoksessa ja siihen kuuluvissa oppiaineissa;

2) tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys tutkinto-
vaatimuksiksi ja tutkintoon liittyviksi pysyväismää-
räyksiksi sekä päättää laitoksen opetusohjelmasta, 
jos tiedekuntaneuvosto on pysyvällä määräyksellä 
siirtänyt tämän tehtävän laitoksen johtoryhmälle;

3) hyväksyä syventäviin opintoihin kuuluvat tutkiel-
mat ja muut vastaavat opintosuoritukset, jos tiede-
kuntaneuvosto on pysyvällä määräyksellä siirtänyt 
tämän tehtävän laitoksen johtoryhmälle;

4) tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys toimintaa, 
taloutta ja henkilöstöä koskeviksi suunnitelmiksi;

5) tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys laitoksen uu-
sien opiskelijoiden määrästä;

6) päättää laitokselle osoitettujen jakamattomien 
määrärahojen ja muiden voimavarojen käyttöperi-
aatteista;

7) edistää laitoksessa työskentelevien ja opiskelevien 
yhteistoimintaa ja tiedonkulkua laitoksessa;

8) tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys viran perusta-
misesta ja lakkauttamisesta sekä esitys viran nimen 
muuttamisesta sille hallintoelimelle tai virkamiehelle, 
joka virkaan nimittää; (muut. 21.6.2005)

9) tehdä tiedekuntaneuvostolle esitys viran alan tai 
tehtäväpiirin muuttamisesta tai täsmentämisestä; 
(muut. 21.6.2005)

10) tehdä kanslerille, tiedekuntaneuvostolle, dekaa-
nille tai laitoksen johtajalle esitys niiden käsitellessä 
jäljempänä 55 a §:ssä mainittuja henkilöstön palve-
lussuhteisiin liittyviä asioita; (muut. 21.6.2005)

11) käyttää nimitysvaltaa siltä osin kuin tiedekunta-
neuvosto on sen 53 §:n 2 momentin mukaisesti siir-
tänyt laitoksen johtoryhmälle sekä 55 b §:n mukaista 
valtaa muuttaa viran nimi; sekä (muut. 21.6.2005)

12) ratkaista ne johtajalle kuuluvat asiat, jotka 
johtaja niiden periaatteellisen tärkeyden tai laaja-
kantoisuuden vuoksi saattaa johtoryhmän ratkaista-
vaksi, sekä tiedekuntaneuvoston siirtämät ja muut 
johtoryhmälle määrätyt asiat.

32 §

Laitoksen johtaja johtaa ja valvoo laitoksen toimin-
taa. Johtaja vastaa laitoksen henkilöstöhallinnosta ja 
sen toteutumisesta sekä tiedekunnan että yliopiston 
yhteisen henkilöstöpolitiikan mukaisesti. Laitoksen 
johtaja vastaa myös siitä, että laitoksessa käydään 
vuosittain kehityskeskustelut henkilöstön kanssa. 
(muut. 21.6.2005)

Johtaja käsittelee ja ratkaisee laitokselle kuuluvat 
asiat, joita ei ole määrätty johtoryhmän ratkaista-
vaksi sekä asiat, jotka dekaani on 54 §:n 3 momentin 
nojalla siirtänyt laitoksen johtajan päätettäväksi. 
(muut. 21.6.2005)

Johtaja voi saattaa johtoryhmän ratkaistavaksi toimi-
valtaansa kuuluvan asian, joka on laitoksen kannalta 
laajakantoinen ja periaatteellisesti tärkeä.

Johtajan tehtävistä määrätään myös taloussään-
nössä.

33 §

Laitoksen johtaja tai johtoryhmä voi kutsua koolle 
laitoskokouksen keskustelemaan laitoksen yleisistä 
asioista. Kokoukseen voivat osallistua kaikki laitok-
sella työskentelevät ja opiskelevat.

34 §

Laitoksessa on toimisto, jonka tehtävänä on huoleh-
tia johtoryhmän ja johtajan toimivaltaan kuuluvien 
asioiden valmistelusta, esittelystä, toimeenpanosta 
ja tiedottamisesta. Toimiston toiminnasta määrätään 
tarkemmin johtajan vahvistamassa työjärjestyksessä.

Laitoksessa voi olla osastoja ja yksiköitä siten kuin 
johtoryhmä päättää.

35 §

Tiedekuntaneuvosto voi tarvittaessa antaa tarkempia 
määräyksiä tämän luvun soveltamisesta.
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8 luku

ERILLISET LAITOKSET

36 §

Yliopistossa on kansalliskirjastona toimiva yliopiston 
kirjasto ja muita erillisiä laitoksia. Yliopiston kirjas-
tosta on voimassa mitä yliopistolaissa ja -asetuksessa 
säädetään.

Erillisellä laitoksella on johtaja ja johtokunta. Muu-
ten erillisen laitoksen toiminnasta ja hallinnosta 
määrätään johtosäännössä.

9 luku

YLIOPISTON VAALIT

37 §

Yliopiston kollegio asettaa kolme kansleriehdokasta 
suhteellisilla vaaleilla.

Vähintään kymmenen yliopistoon kuuluvaa henkilöä 
voi tehdä asianomaisen suostumuksella esityksen 
kansleriehdokkaaksi valittavasta.

38 §

Yliopiston kollegio valitsee rehtorin. Vähintään 
kymmenen yliopistoon kuuluvaa henkilöä voi tehdä 
asianomaisen suostumuksella esityksen rehtoriksi 
valittavasta.

Vararehtorien lukumäärän samoin kuin heidän 
päätoimisuutensa päättää yliopiston kollegio nou-
dattaen 8, 9 ja 10 §:ää.

39 §

Konsistorin, tiedekuntaneuvostojen ja laitosten 
johtoryhmien vaaleilla valittavien jäsenten ja vara-
jäsenten vaalit toimitetaan vaalivuoden marraskuun 
loppuun mennessä.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee yliopistolain 
12 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetut konsisto-
rin jäsenet ja varajäsenet vaalivuoden marraskuun 
loppuun mennessä.

Konsistori asettaa vaalilautakunnan, jonka tehtävänä 
on huolehtia kansleriehdokkaiden, rehtorin, konsis-
torin, tiedekuntaneuvostojen ja laitosten johtoryh-
mien vaalien toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.

40 §

Vaalijohtosäännössä määrätään tarkemmin kans-
leriehdokkaiden asettamisesta sekä rehtorin ja 
konsistorin, tiedekuntaneuvostojen ja laitosten joh-
toryhmien vaaleista sekä dekaanin, varadekaanin ja 
laitoksen johtajan valitsemisesta.

Eron myöntämisestä ja uuden jäsenen valitsemisesta 
monijäseniseen hallintoelimeen kesken toimikauden 
määrätään vaalijohtosäännössä.

10 luku

HALLINTOELINTEN TOIMINTA

41 §

Hallintoelimen jäseneksi ei voida valita tai määrätä 
ketään vastoin tahtoaan. Oikeutta kieltäytymiseen ei 
kuitenkaan ole, jollei hallintoelimeen muuten saada 
riittävää määrää jäseniä tai varajäseniä.

Hallintoelimen jäsen ei saa kieltäytyä ottamasta vas-
taan hänelle hallintoelimen järjestäytyessä tulevaa 
tehtävää.

Hallintoelinten jäsenet toimivat virkavastuulla.

42 §

Kansleri, konsistori, rehtori, vararehtorit, tiedekunta-
neuvosto, dekaani, erillisen laitoksen johtokunta ja 
johtaja, opintosuoritusten tutkintolautakunta sekä 
päätösvaltaa käyttävä hallintoviraston virkamies 
tekevät päätöksensä esittelystä.

Tiedekuntien laitoksissa ei noudateta esittelyme-
nettelyä. Laitoksen johtoryhmä ja johtaja tekevät 
kuitenkin päätöksensä esittelystä, kun päätetään:

1) nimittämisestä tai työsuhteeseen ottamisesta sekä 
virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntä-
misestä;

2) opetusohjelmasta; sekä

3) taloussäännön mukaan laitoksen päätösvaltaan 
kuuluvasta asiasta.

Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta 
arvosteltaessa.

Esittelijällä on oikeus saada päätöksestä eroava 
mielipiteensä merkityksi kokouksen pöytäkirjaan tai 
päätösasiakirjan taltiokappaleeseen.

43 §

Konsistorille ja rehtorille esittelevät virkamiehet 
määrää tehtäväänsä rehtori, hallintoviraston pää-
tösvaltaa käyttäville virkamiehille esittelevät virka-
miehet hallintojohtaja. Tiedekuntaneuvostolle ja 
dekaanille esittelevät virkamiehet määrää tehtä-
väänsä dekaani.

Laitoksen johtoryhmälle ja johtajalle esittelevät vir-
kamiehet määrää tehtäväänsä laitoksen johtaja tai 
tämän esityksestä dekaani. Useammalla laitoksella 
esittelevän virkamiehen määrää tehtäväänsä dekaani 
asianomaisia laitoksia kuultuaan.

Erillisen laitoksen johtokunnalle ja johtajalle esit-
televät virkamiehet määrää tehtäväänsä laitoksen 
johtaja, erityisestä syystä kuitenkin rehtori.

44 §

Monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin 
puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapu-
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heenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin 
vähintään kolmannes hallintoelimen jäsenistä pyytää 
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten.

Kokouskutsussa on mainittava käsiteltävät asiat. 
Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä 
päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, 
jota ei ole mainittu kokouskutsussa.

Konsistorin jäsen voi kirjallisella aloitteella saattaa 
konsistorin käsiteltäväksi sen toimivaltaan kuuluvan 
asian.

45 §

Hallintoelin on päätösvaltainen, kun kokouksen 
puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä on 
läsnä, ellei johtosäännössä toisin määrätä.

Käsitellessään professorin viran täyttämistä koskevaa 
asiaa tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun 
dekaanin lisäksi vähintään puolet tiedekuntaneu-
vostoon tämän johtosäännön 21 §:n 1-4 momentin 
perusteella kuuluvista jäsenistä on läsnä.

46 §

Opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on 
päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan 
lisäksi on läsnä vähintään neljä muuta jäsentä, joilla 
on yliopistolain 42 §:n 2 momentin mukaan oikeus 
osallistua päätöksentekoon.

Jos hallintoelimessä ei ole riittävästi sellaisia jäseniä, 
jotka saavat osallistua päätöksentekoon, konsistori 
määrää hallintoelimen toimikaudeksi tarpeellisen 
määrän lisäjäseniä, joilla on vaadittava pätevyys. 
Rehtori voi määrätä lisäjäsenen hallintoelimen jäse-
nen esteen ajaksi.

47 §

Hallintoelimen jäsenellä on oikeus hallintoelimen 
kokouksessa käyttää suomen tai ruotsin kieltä.

48 §

Suhteellisessa vaalissa kukin valitsija antaa äänensä 
niin monelle ehdokkaalle kuin vaalissa on valittava. 
Valitsijan ensiksi asettama saa yhden äänen ja muut 
järjestyssijaansa vastaavan osan yhdestä äänestä.

49 §

Konsistori voi antaa tarkempia ohjeita esittely- ja 
kokousmenettelystä yliopistossa.

11 luku

HENKILÖSTÖN NIMITTÄMINEN, OTTAMINEN JA 
VIRKAVAPAUS (muut. 21.6.2005)

50 § (muut. 21.6.2005)

Kansleri nimittää yliopistoasetuksen 1 §:n mukaan 
professorit ja dosentit sekä 21 §:n mukaan erillisten 
laitosten johtajat ja hallintojohtajan.

Kansleri nimittää yliopistoasetuksen 7 §:n mukaan 
professoriksi yli kaksi vuotta kestävään virkasuh-
teeseen. Päätöksen professorin nimittämisestä yli 
vuoden, mutta enintään kaksi vuotta kestävään vir-
kasuhteeseen tekee tiedekuntaneuvosto ja enintään 
vuoden kestävään virkasuhteeseen dekaani.

Tiedekuntaneuvosto toimii yliopistoasetuksen 2 §:n 
tarkoittamana ehdollepanoviranomaisena täytettä-
essä professorin virkaa. Mikäli konsistori kohdentaa 
erilliseen laitokseen määräajaksi täytettävän pro-
fessorin viran, tekee laitoksen johtokunta esityksen 
virkaan kutsumisesta.

Professorin viran täyttämisestä on muutoin säädetty 
laissa korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin 
viran täyttämisestä (856/1991) ja asetuksessa kor-
keakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran 
täyttämisestä (1581/1991).

51 § (muut. 21.6.2005)

Rehtori nimittää virkaan hallintoviraston osastojen 
johtajat ja Helsingin yliopistomuseon johtajan sekä 
erillisten laitosten johtajat ja hallintojohtajan vir-
kasuhteeseen enintään yhden vuoden määräajaksi. 
Hallintoviraston osastojen johtajat nimittää määrä-
aikaiseen virkasuhteeseen hallintojohtaja.

Rehtori nimittää niihin yliopistotutkijan virkoihin, 
joihin tieteellinen neuvosto tekee nimitysesityksen.

Rehtori nimittää myös muihin yliopiston virkoihin 
sekä ottaa työsopimussuhteisen henkilöstön, jollei 
nimittämisestä tai ottamisesta toisin säädetä tai 
määrätä.

52 § (muut. 21.6.2005)

Erillisen laitoksen sekä hallintoviraston henkilöstön 
nimittämisestä ja ottamisesta määrätään näitä yk-
sikköjä koskevissa johtosäännöissä muilta osin kuin 
mitä yliopistoasetuksen 21 §:ssä säädetään ja tässä 
johtosäännössä määrätään.

53 § (muut. 21.6.2005)

Tiedekuntaneuvosto nimittää seuraaviin tiede-
kunnan virkoihin ja vastaaviin yli vuoden kestäviin 
virkasuhteisiin:

1) opetus- ja tutkimusvirkoihin lukuun ottamatta 
nimittämistä professoriksi ja dosentiksi; sekä

2) muihin kuin 1 kohdassa mainittuihin virkoihin, joi-
hin vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto tai joiden 
tehtäviin kuuluu toimiminen esittelijänä.

Tiedekuntaneuvosto voi pysyvällä määräyksellä 
siirtää päätösvaltaansa laitoksen johtoryhmälle 1 
momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa asioissa lukuun 
ottamatta yliopistonlehtorin ja kliinisen opettajan 
virkaan tai virkasuhteeseen nimittämistä sekä dekaa-
nille tai laitoksen johtoryhmää kuultuaan laitoksen 
johtajalle 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuissa 
asioissa.
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54 § (muut. 21.6.2005)

Dekaani nimittää muihin kuin 50 §:ssä ja 53 §:ssä 
mainittuihin tiedekunnan virkoihin ja määräaikaisiin 
virkasuhteisiin, joihin kuuluu myös sivutoiminen 
tuntiopetus sekä dosenttiopetus.

Dekaani ottaa tiedekunnan työsopimussuhteisen 
henkilöstön.

Dekaani voi päätöksellään siirtää edellä 1 ja 2 mo-
mentissa sekä 50 §:n 2 momentissa olevan oikeuden 
nimittää ja ottaa henkilöstöä laitokseen kuuluvan 
henkilöstön osalta laitoksen johtajalle ja harjoitte-
lukoulun henkilöstön osalta harjoittelukoulun joh-
tavalle rehtorille. Siirto voi koskea tässä tarkoitettua 
toimivaltaa tai vain osaa siitä.

55 § (muut. 21.6.2005)

Virkavapauden ja sitä vastaavan vapautuksen myön-
tää se hallintoelin tai virkamies, joka nimittää virkaan 
tai virkasuhteeseen tai ottaa työsopimussuhteiseen 
tehtävään.

Virkasuhteeseen tai määräaikaiseen työsopimussuh-
teeseen nimittää tai ottaa se hallintoelin tai virka-
mies, joka nimittää tai ottaa pysyvästi kyseiseen vir-
kaan tai työsopimussuhteiseen tehtävään ellei asiasta 
yksittäisen viran tai tehtävän kohdalta toisin säädetä 
tai tässä tai muussa johtosäännössä määrätä.

55 a § (lis. 21.6.2005)

Laitoksen johtoryhmä tekee esityksensä seuraavia 
asioita käsiteltäessä:

1) tiedekuntaneuvoston, dekaanin tai laitoksen joh-
tajan nimittäessä laitokseen sijoitettuun virkaan tai 
virkasuhteeseen, joka yhdessä tai useammassa toisi-
aan seuraavassa jaksossa kestää vähintään vuoden;

2) dekaanin tai laitoksen johtajan ottaessa henkilöä 
toistaiseksi voimassa olevaan työsopimussuhteeseen; 
sekä

3) kanslerin, tiedekuntaneuvoston, dekaanin tai 
laitoksen johtajan päättäessä laitokseen kuuluvan 
henkilön hakemuksesta saada virkavapautta tai 
vastaavaa vapautusta muun kuin virkaehtosopi-
muksessa erikseen mainitun syyn nojalla vähintään 
vuoden ajaksi.

55 b § (lis. 21.6.2005)

Rehtori päättää professorin virkojen sekä hallintovi-
rastoon ja erillisiin laitoksiin sijoitettavien virkojen 
perustamisesta ja lakkauttamisesta. Rehtori voi pe-
rustaa ja lakkauttaa myös muita virkoja.

Tiedekunnan muiden kuin professorin virkojen 
perustamisesta ja lakkauttamisesta päättää tiede-
kuntaneuvosto laitokseen kuuluvan viran osalta 
laitoksen johtoryhmän esityksestä.

Muun kuin professorin viran nimen muuttamisesta 
päättää se hallintoelin tai virkamies, joka virkaan 
nimittää yliopiston yhteisen nimikkeistön puitteissa.

Hallintovirasto julistaa hakemuksen perusteella täy-
tettävät virat haettavaksi.

12 luku

DOSENTIT

56 §

Jos tiedekuntaneuvosto toteaa dosentiksi hakevan 
täyttävän nimittämiselle säädetyt vaatimukset, 
neuvosto tekee esityksen kanslerille hakijan nimit-
tämisestä dosentiksi.

Jos tiedekuntaneuvosto katsoo, että hakija ei täytä 
dosentiksi nimittämiselle säädettyjä vaatimuksia, 
sen on varattava hakijalle tilaisuus vastineen anta-
miseen. Hakijan pyynnöstä asia on tämän jälkeen 
saatettava kanslerin ratkaistavaksi.

57 §

Dosentilla on oikeus ilman eri määräystä ilmoituk-
sensa perusteella antaa alansa opetusta. Korvauksen 
maksamisesta tällaisesta opetuksesta päättää laitok-
sen johtoryhmä.

Dosentti voidaan hänen suostumuksellaan määrätä 
hoitamaan alansa tutkimukseen ja opetukseen kuu-
luvia tehtäviä korvausta vastaan.

13 luku

OPETUSTA JA OPISKELUA KOSKEVIA MÄÄRÄYKSIÄ

58 §

Opiskeluoikeuden myöntää tiedekuntaneuvosto tai 
sen asettama toimielin.

59 §

Rehtori määrää opiskelijaksi hyväksytyn ilmoittau-
tumisesta yliopistoon.

Rehtori määrää lukuvuosittain tehtävästä läsnä- tai 
poissaoloilmoituksesta.

60 §

Milloin yliopiston opettajan virka on perustettu yk-
sinomaan tai osaksi ruotsinkielistä opetusta varten, 
opetuskieli määräytyy tämän mukaisesti.

Opettaja voidaan oikeuttaa antamaan enintään puo-
let opetuksestaan toisella opetus- ja tutkintokielellä 
kuin mihin virka on perustettu.

Opiskelijalla on oikeus opinnoissaan käyttää suomen 
tai ruotsin kieltä, jollei aineen laatu toisin vaadi.

61 §

Milloin konsistori yliopistolain 26 §:n nojalla varaa 
osuuden aloituspaikoista ruotsin kieltä taitaville 
pyrkijöille, sen on huolehdittava siitä, että valinta-
perusteissa ei pyrkijöiden yhdenvertaisuudesta poi-
keta enempää kuin sanotussa lainkohdassa säädetyn 
tavoitteen saavuttamiseksi on tarpeen.



129

Helsingin yliopiston hallintojohtosääntö

Opiskelijan, joka ei ole saanut päästötodistusta 
ruotsinkielisestä koulusta ja joka pyrkii opiskelemaan 
yliopistolain 26 §:ssä tarkoitetun osuuden rajoissa, on 
tiedekuntaneuvoston määräämällä tavalla osoitetta-
va sellaista ruotsin kielen taitoa, että sen katsotaan 
riittävän opintojen harjoittamiseen tällä kielellä.

62 §

Tutkintovaatimukset, opetusohjelma ja tutkintoa 
koskevat pysyväismääräykset vahvistetaan seuraavaa 
lukuvuotta varten toukokuun loppuun mennessä.

63 §

Tiedekuntaneuvosto määrää ne yleiset perusteet, joi-
den mukaan muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa 
yliopistossa taikka muussa oppilaitoksessa suoritetut 
opinnot luetaan opiskelijalle hyväksi tutkintoa suo-
ritettaessa.

Tiedekuntaneuvosto määrää, kuka päättää opintojen 
hyväksilukemisesta.

64 §

Opiskelijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen 
kirjallisesti oikaisua. Tiedekuntaneuvosto päättää, 
haetaanko oikaisua tiedekunnan asettamalta toi-
mielimeltä vai tiedekuntaneuvostolta. Neuvosto voi 
myös päättää, että oikaisua valintaan on haettava 
tiedekunnan asettamalta toimielimeltä ja että toi-
mielimen antamaan päätökseen saadaan pyytää 
edelleen oikaisua tiedekuntaneuvostolta.

Oikaisua on pyydettävä 14 päivän kuluessa valinnan 
tuloksen julkaisemisesta. Tiedekunnan asettaman 
toimielimen päätökseen on pyydettävä oikaisua 
tiedekuntaneuvostolta 14 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista.

65 §

Yliopistossa on yliopistoasetuksen 19 §:n tarkoittama 
opintosuoritusten tutkintolautakunta. Konsistori ni-
meää lautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet 
sekä varajäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi.

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan tehtävänä 
on käsitellä yliopistoasetuksen 17 §:n 3 momentin 
ja 18 §:n 3 momentin mukaisia oikaisupyyntöjä ja 
muistutuksia sekä tehdä aloitteita ja antaa lausun-
toja opiskelijoiden oikeusturvaa koskevissa kysy-
myksissä.

Opintosuoritusten tutkintolautakunnasta ja opis-
kelijoiden oikeusturvasta määrätään tarkemmin 
johtosäännössä.

66 §

Täydennyskoulutukseen ja avoimeen yliopisto-ope-
tukseen osallistuvien valinnan yleisistä perusteista 
antaa tarvittaessa ohjeita konsistori. Koulutuksen 
järjestävä yksikkö päättää kunkin opetuskokonai-
suuden valintaperusteista.

Edellä 1 momentissa tarkoitetun koulutuksen opiske-
lijavalintaan tyytymätön voi pyytää siihen kirjallisesti 
oikaisua koulutuksen järjestävältä yksiköltä, mikäli 
opiskelijoiden valinnan on suorittanut yliopiston 
toimielin. Ilmoitettaessa koulutukseen valituista on 
samalla ilmoitettava, miten oikaisua haetaan.

14 luku

ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

67 §

Yliopiston taloussäännössä määrätään tilivirasto-
tehtävistä, kuten taloushallinto-organisaatiosta, toi-
minnan ja talouden suunnittelusta, maksuliikkeestä, 
kirjanpidosta ja muusta laskentatoimesta, yliopiston 
tilinpäätöksestä sekä sisäisestä valvonnasta, ja an-
netaan muita yliopiston taloushallintoa koskevia 
määräyksiä.

Rehtori antaa tarvittaessa pysyviä ohjeita apurahois-
ta ja avustuksista.

68 §

Yliopistolain 27 ja 39 §:ssä tarkoitettuja varoja hoitaa 
konsistorin apuna rahatoimikunta, jonka konsistori 
asettaa.

Rahatoimikuntaan kuuluvat puheenjohtaja, kvestori 
sekä kolme muuta jäsentä, joista yksi voi olla yliopis-
toon kuulumaton henkilö. Rahatoimikuntaan kuulu-
vien tulee olla taloudellisiin asioihin perehtyneitä.

Konsistori valitsee vuosittain KHT-yhteisön tai kaksi 
tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 
tarkastamaan 1 momentissa tarkoitettujen varojen 
hoitamista. Mikäli valitaan kaksi tilintarkastajaa, tu-
lee toisen tilintarkastajan ja hänen varamiehensä olla 
Keskuskauppakamarin hyväksymiä tilintarkastajia.

69 §

Yliopistolain 23 §:n 2 momentissa tarkoitetun ruot-
sinkielisen opetuksen kehittämisestä ja yhteensovit-
tamisesta vastaavan lautakunnan puheenjohtajana 
toimii rehtori tai vararehtori, jonka virka on perus-
tettu ruotsinkielistä opetusta varten. Lautakunnan 
muut jäsenet määrää konsistori.

Lautakunnan asettamisesta ja tehtävistä määrätään 
johtosäännössä.

70 §

Yliopiston opettajilta vaadittavan kielitaidon osoitta-
mista varten yliopistossa on suomen ja ruotsin kielen 
tutkijalautakunnat, joiden asettamisesta, tehtävistä 
ja kokoonpanosta määrätään johtosäännössä.

71 §

Yliopiston kullakin osakunnalla on inspehtori, jonka 
tulee olla yliopiston virkaan nimitetty professori. 
Inspehtorin tehtävänä on tukea ja valvoa osakun-
nan toimintaa sekä olla yhdyssiteenä yliopiston ja 
osakunnan välillä.
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Osakunnan sääntöjen vahvistamisesta päättää reh-
tori. Jäsenen ottamisesta ja eroamisesta osakunnasta 
päättää osakunta.

Osakuntien jakamisesta, yhdistämisestä ja osakun-
ta-alueiden muutoksista päättävät asianomaiset 
osakunnat. Päätöksen vahvistaa rehtori. Uuden 
osakunnan perustamisesta tai toimivan osakunnan 
lakkauttamisesta päättää rehtori kuultuaan niitä 
osakuntia, joiden aluetta asia koskee.

Osakunnan päätökseen tyytymätön asianosainen 
voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen osakuntien 
inspehtorien kokoukselle (inspehtorikollegi), jonka 
puheenjohtajana toimii pisimpään inspehtorina 
toiminut professori. Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Inspeh-
torikollegin päätöksen vahvistaa rehtori.

15 luku

VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET

72 §

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.3.2003. Joh-
tosäännön 26 ja 42 § tulevat kuitenkin voimaan 
1.1.2004. Tällä johtosäännöllä kumotaan kanslerin 
2.3.1998 vahvistama Helsingin yliopiston hallintojoh-
tosääntö, jonka 19 ja 34 § pysyvät kuitenkin voimassa 
31.12.2003 asti. 

Ennen johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä 
sen täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimenpi-
teisiin.

73 §

Hallintojohtosäännön 20 §:stä poiketen yliopistos-
sa on 31.12.2003 saakka teologinen tiedekunta, 

oikeustieteellinen tiedekunta, lääketieteellinen 
tiedekunta, humanistinen tiedekunta, matemaattis-
luonnontieteellinen tiedekunta, kasvatustieteellinen 
tiedekunta, valtiotieteellinen tiedekunta, maatalous-
metsätieteellinen tiedekunta sekä eläinlääketieteel-
linen tiedekunta.

74 §

Hallintojohtosäännön 3 §:n 2 momentista poiketen 
vuonna 2003 valittavan yliopiston kollegion toimi-
kausi päättyy 31.12.2003. Hallintojohtosäännön 15 §:
n 2 momentissa tarkoitettujen osuuksien jäsenmää-
rät määräytyvät tällöin 31.12.2002 olleen tilanteen 
mukaan.

Toimikautensa 1.1.2004 aloittavan yliopiston kol-
legion valintaan osallistuvat ne 15 §:ssä mainitut 
monijäseniset toimielimet, joiden toimikausi alkaa 
1.1.2004. Yliopiston kollegion valintaan osallistuvat 
tämän jälkeen ne 15 §:ssä mainitut monijäseniset 
toimielimet, joiden toimikausi alkaa samana päivänä 
kuin yliopiston kollegion toimikausi.

Kansleri   Risto Ihamuotila

Kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki

N:o 20/2/2003, 177/02/2005 ja 231/02/2005
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Helsingin yliopiston hallintoviraston 
johtosääntö

Kanslerin 21 päivänä joulukuuta 2005 vahvistama

1 §

Hallintoviraston tehtävät ja vastuu

Hallintovirasto hoitaa yliopiston yhteistä hallintoa 
ja tukipalveluja sekä huolehtii siitä, että Helsingin 
yliopistolle osana valtionhallintoa ja työnantajana 
kuuluvat velvoitteet tulevat täytetyiksi. Hallinto-
virasto tukee perustehtävien hoitamista luomalla 
käytännön edellytyksiä opetukselle, tutkimukselle 
ja opiskelulle. 

Hallintovirasto vastaa yliopiston kollegion, kon-
sistorin, rehtorin ja vararehtoreiden strategisen 
johtamisen ja päätöksenteon tuesta, päätösten täy-
täntöönpanosta sekä yliopiston keskitettyjen hallin-
topalvelujen ja kampuspalvelujen järjestämisestä. 

Hallintovirasto vastaa yliopiston rahatoimikunnan 
ohjaamana yliopiston omia varoja koskevan päätök-
senteon valmistelusta ja omien varojen hoidosta.

2 §

Yliopiston johtoryhmä

Hallintoviraston yhteydessä on yliopiston johtoryh-
mä, johon kuuluvat rehtori, vararehtorit ja hallin-
tojohtaja.

Johtoryhmä käsittelee ajankohtaisia yliopistoa kos-
kevia asioita. Tarkemmin tehtävistä ja toiminnasta 
määrää rehtori.

3 §

Hallintojohtaja

Hallintojohtajan tulee tehtävässään:

1) vastata yliopiston yleisen hallinnon toimivuudesta 
sekä kehittää hallintoa;

2) seurata yliopistoja koskevia asioita ja tehdä aloit-
teita yliopiston kehittämiseksi;

3) johtaa ja kehittää hallintoviraston toimintaa sekä 
vastata sille asetettujen tavoitteiden toteutumises-
ta;

4) nimetä hallintoviraston edustajat yliopiston kol-
legioon hallintojohtosäännössä määrätyllä tavalla; 
sekä

5) vastata hallintoviraston valmistelutehtävien koor-
dinoinnista yhdessä hallintoviraston muiden johta-
jien kanssa sekä hoitaa rehtorin hänelle osoittamat 
muut tehtävät.

Hallintojohtajan varahenkilönä toimivan osaston 
johtajan määrää rehtori.

4 §

Osastot ja erillisyksiköt

Hallintovirastossa on henkilöstö- ja lakiasiain osasto, 
kehittämisosasto, kiinteistöpalveluosasto, kvestuuri, 
tekninen osasto, tietotekniikkaosasto ja viestintä-
osasto.

Osastot voivat jakaantua yksiköihin. 

Hallintovirastoon kuuluvat myös hallintojohtajan 
alaisina erillisyksiköinä hallintopalvelut, Helsingin 
yliopistomuseo, kirjastopalvelujen koordinointiyk-
sikkö ja yliopistoliikunta sekä erikseen määriteltävät 
strategian mukaiset yliopistotason ohjelmat ja usean 
osaston toimialoja koskevat merkittävät hankkeet.

5 §

Kampuspalvelut

Hallintovirasto tarjoaa palvelujaan myös jokaiselle 
yliopiston kampukselle sijoitetussa kampuspalvelu-
yksikössä, joka toimii yhteistyössä kampuksen eri 
toimijoiden kanssa. 

Kampuspalveluyksiköistä määrätään  hallintojohto-
säännössä.

6 §

Osastojen ja erillisyksiköiden tehtävät

Henkilöstö- ja lakiasiain osasto vastaa yliopiston 
työnantaja- ja henkilöstöpolitiikan linjauksista ja 
niiden toteuttamisesta, yliopiston lakiasioiden kes-
kitetystä hoitamisesta, tasa-arvon edistämisestä, 
henkilöstön kehittämisestä ja toimista, jotka liit-
tyvät henkilöstön hyvinvointiin sekä työyhteisöjen 
toimivuuteen, terveellisyyteen ja turvallisuuteen. 
Osaston vastuulla ovat myös palkkausasiat ja niiden 
kehittäminen.

Kehittämisosasto vastaa yliopiston strategiatyön ja 
toiminnanohjauksen koordinoinnista, opetuksen ja 
tutkimuksen edellytysten, tukitoimien ja laadun-
varmistuksen kehittämisestä, ruotsinkielisistä ja 
kaksikielisyysasioista, yliopiston ja yhteiskunnan 
vuorovaikutuksen ja kansainvälisyyden edistämisestä 
sekä opiskelijapalveluista. 

Kiinteistöpalveluosasto vastaa yliopiston käytössä 
olevien tilojen ja kiinteistöjen sekä niihin liittyvi-
en kalusteiden ja varusteiden hoidosta, huollosta, 
kunnossapidosta sekä tila- ja liitännäispalveluista. 
Osasto vastaa palvelujen kehittämisestä yhteistyössä 
teknisen osaston ja käyttäjien kanssa.

Kvestuuri vastaa yliopiston kokonaistalouden hoi-
tamisesta, vuosisuunnittelun ja määrärahojen jaon 
koordinoinnista, kirjanpidosta, maksuliikkeestä, 
talouden seurannasta, tilinpäätöksistä ja yliopiston 
laskentatoimen kehittämisestä.

Tekninen osasto vastaa yliopiston tilahallinnosta ja 
tiloista sekä niihin liittyvistä kalusteista ja varusteista, 

Helsingin yliopiston hallintoviraston johtosääntö
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hankintatoimesta, yliopiston omista ja hallinnassa 
olevista kiinteistöistä ja huoneistoista. 

Tietotekniikkaosasto edistää yliopiston tietotek-
niikan käyttöä ja vastaa tietohallinnosta, tietotur-
vasta, tietotekniikkainfrastruktuurin toiminnasta, 
sovelluspalveluista sekä tarvittavista yleisistä atk-
palveluista.

Viestintäosasto vastaa yliopiston viestintäkokonai-
suuden kehittämisestä ja toimivuudesta. Osaston 
vastuulla ovat sisäinen ja ulkoinen tiedotus, tiedo-
tusvälinesuhteet, yhteisökuva ja visuaalinen ilme, 
markkinointiviestintä sekä yhteiset viestintävälineet: 
verkkoviestintä, lehdet ja esittelymateriaalit. Osas-
to avustaa yliopiston johtoa yhteiskuntasuhteiden 
edistämisessä.

Hallintopalvelut vastaa yliopiston asiakirjahallinnon 
ja arkistotoimen sekä hallinto- ja tukipalveluiden 
koordinoinnista. Yksikkö tuottaa näitä koskevat 
yliopiston johdon ja hallintoviraston tarvitsemat 
keskitetyt hallinnolliset palvelut sekä johdon sihtee-
ripalvelut. Lisäksi yksikkö vastaa valtiokalenterin toi-
mittamisesta sekä huolehtii muista hallintojohtajan 
määräämistä tehtävistä.

Helsingin yliopistomuseo hoitaa yliopiston kult-
tuuri- ja taidehistoriallisesti arvokasta omaisuutta. 
Helsingin yliopistomuseon säätiön tukemana se 
kerää, tutkii, julkistaa ja asettaa näytteille tieteen, 
tutkimuksen ja yliopistolaitoksen historiaan liittyvää 
aineistoa.

Kirjastopalvelujen koordinointiyksikkö vastaa yliopis-
ton tieto- ja kirjastopalvelukokonaisuuden kehittä-
misestä ja koordinoinnista sekä erityisesti yliopiston 
elektronisen kirjaston yhteisistä palveluista.

Yliopistoliikunta edistää yliopistoyhteisön hyvin-
vointia vastaamalla henkilöstön sekä opiskelijoiden 
liikuntapalveluista ja niiden kehittämisestä.

7 §

Osaston johtajan ja erillisyksikön päällikön tehtävät

Osaston johtaja johtaa ja valvoo osaston toimintaa 
sekä vastaa sen tuloksellisuudesta.

Osaston johtaja vastaa koko yliopiston tasolla oman 
toimialansa kehittämisestä yliopiston strategian 
mukaisesti.

Erillisyksikön päällikön tehtävät vastaavat soveltuvin 
osin osaston johtajan tehtäviä.

Hallintojohtaja määrää osaston johtajan ja erillisyk-
sikön päällikön varahenkilön.

8 §

Työjärjestykset

Tarkemmista tehtävistä ja yksiköistä sekä määräaikai-
sista päällikkötehtävistä voidaan määrätä tarkemmin 
erillisissä työjärjestyksissä. Työjärjestyksessä voidaan 

vähäisempiä taloudellisia sopimuksia tai toiminnal-
lisia päätöksiä siirtää osaston virkamiehelle. Työjär-
jestyksen vahvistaa hallintojohtaja. 

Kampuspalveluyksikköjen työjärjestyksistä määrä-
tään hallintojohtosäännössä.

9 §

Sisäinen valvonta ja tarkastus

Hallintoviraston yhteydessä toimii rehtorin ja hallin-
tojohtajan alaisena sisäinen valvonta ja tarkastus, 
joka edistää hallintotoiminnan valvontaa erikseen 
vahvistettavan vuosittaisen toimintasuunnitelman 
mukaisesti ja vastaa resurssien käytön, määräysten 
sekä toimintaperiaatteiden noudattamisen tarkas-
tamisesta.

10 §

Rehtorin päätösvallan siirtäminen

Yliopistolain (645/97) 13 §:n mukaan rehtori käsitte-
lee ja ratkaisee yliopiston yleistä hallintoa koskevat 
asiat, ellei laissa, asetuksessa tai yliopiston sisäisissä 
määräyksissä toisin säädetä tai määrätä. 

Rehtorin toimivaltaa siirretään seuraavasti: 

1) Talous- ja henkilöstöasiat:

a) Hallintojohtaja päättää hallintoviraston määrära-
hojen jakamisesta osastoille ja muille yksiköille rehto-
rin kanssa tehdyn tavoitesopimuksen mukaisesti. 

b) Hallintojohtaja päättää tarvittaessa työehtosopi-
muksista ja tarkentavista virkaehtosopimuksista. 

c) Kvestori myöntää pienehköt kertaluonteiset mää-
rärahat rehtorin tarkemmin päättämään määrään 
saakka.

d) Kvestori päättää yliopiston omien varojen käytöstä 
konsistorin hyväksymän talousarvion mukaisesti ja 
siltä osin kuin asia ei kuulu rahatoimikunnalle. 

e) Kvestori edustaa yliopiston rahastoja ja kirjoittaa 
sen nimen tehtäessä sopimuksia rahastojen ja Hel-
singin yliopiston välillä.

2) Tekninen hallinto:

a) Tekninen johtaja päättää yliopiston toimitilastra-
tegian ja investointisuunnitelman ja tulosneuvot-
telujen sekä teknisen osaston työjärjestyksessä 
määrätyn valmistelun mukaisesti kiinteistö-, tila- ja 
hankintasopimuksista ja niihin liittyvistä hinnastoista 
ellei teknisen osaston tai kiinteistöpalveluosaston 
työjärjestyksissä muuta määrätä.

b) Tekninen johtaja päättää tilaratkaisuista neuvo-
teltuaan toimintayksiköiden kanssa, mutta hallinto-
viraston osalta kuitenkin hallintojohtaja.

3) Lausuntojen antaminen:
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Hallintojohtaja antaa yliopistoa koskevat ja kunkin 
osaston johtaja omaa toimialaansa koskevat lausun-
not, jotka eivät kuulu konsistorille tai rehtorille.

11 §

Henkilöstön nimittäminen, ottaminen ja virkava-
paus

Kansleri nimittää hallintojohtajan (yliopistoasetuk-
sen 115/98 21 §).

Rehtori nimittää virkaan osaston johtajan ja Helsin-
gin yliopistomuseon johtajan sekä virkasuhteeseen 
hallintojohtajan enintään yhden vuoden määrä-
ajaksi.

Hallintojohtaja nimittää määräaikaiseen virkasuh-
teeseen osaston johtajan ja Helsingin yliopisto-
museon johtajan sekä lisäksi nimittää virkaan ja 
virkasuhteeseen ja ottaa työsopimussuhteeseen 
kaiken osastoihin kuulumattoman hallintoviraston 
henkilöstön.

Osaston johtaja nimittää virkaan ja virkasuhteeseen 
sekä ottaa työsopimussuhteeseen oman osastonsa 
henkilöstön.

Hallintojohtaja nimeää osastoon kuuluvan yksikön 
päällikön.

Osaston johtajalle ja Helsingin yliopistomuseon 
johtajalle myöntää virkavapauden hallintojohtaja. 
Muilta osin virkavapauden ja sitä vastaavan vapau-
tuksen myöntää se virkamies, joka nimittää virkaan 
tai virkasuhteeseen tai ottaa työsopimussuhteiseen 
tehtävään.

12 §

Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.1.2006. Ennen 
johtosäännön voimaantuloa voidaan ryhtyä sen 
täytäntöön panemiseksi tarvittaviin toimiin.

Kansleri   Kari Raivio

Kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki

N:o 1361/02/2005
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Helsingin yliopiston taloussääntö

Kanslerin 21 päivänä joulukuuta 2005 vahvistama

1. YLEISTÄ

1.1. Taloussäännön antaminen

Tämä taloussääntö on annettu valtion talousarviosta 
annetun asetuksen (1243/92) 69 b §:n perusteella.

1.2. Taloussäännön soveltamisala

Tätä taloussääntöä noudatetaan kaikessa yliopiston 
taloudellisessa toiminnassa ja se koskee kaikkia 
henkilöitä, joilla on taloudellisiin asioihin liittyviä 
tehtäviä tai jotka ovat vastuussa taloudellisista asi-
oista. Tämän taloussäännön kattamia asioita ovat 
Helsingin yliopiston taloushallinto-organisaatio, 
toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta, mak-
suliike, menojen ja tulojen käsittely, kirjanpito ja muu 
laskentatoimi, tilinpäätös, omaisuuden hallinta, ta-
louden tietojärjestelmät sekä toiminnan valvonta. 

Yliopiston omien varojen (Helsingin yliopiston 
rahastot) taloudenhoidossa noudatetaan tämän 
taloussäännön määräyksiä lukuun ottamatta kohtia, 
jotka liittyvät selvästi vain valtion kirjanpitokoko-
naisuuteen.

1.3. Muut ohjesäännöt

Yliopiston sisäisestä tarkastuksesta on määrätty 
sisäisen tarkastuksen ohjesäännössä.

Svenska social- och kommunalhögskolanilla on oma 
sisäinen taloussääntö, jonka vahvistaa yliopiston 
kansleri.

Lisäksi noudatetaan yliopiston hallintojohtosään-
töä, erillisten laitosten johtosääntöjä, tiedekuntien 
alaisten erillisten yksiköiden johtosääntöjä ja hal-
lintoviraston johtosääntöä.

Hallintojohtosäännön 67 §:n mukaan rehtori antaa 
tarvittaessa pysyviä ohjeita apurahoista ja avustuk-
sista.

1.4. Taloussäännössä tarkoitettu yksikkö

Taloussäännössä yksiköllä tarkoitetaan tiedekunnan 
kansliaa, tiedekunnan alaista laitosta tai erillistä 
yksikköä, erillistä laitosta ja hallintoviraston osastoa 
tai hallintojohtajan alaista erillisyksikköä.

Jos laitos on jakaantunut osastoihin tai yksiköihin 
ja laitoksen johtaja haluaa jäljempänä olevien ta-
loussäännön kohtien mukaisesti määrätä osaston tai 
yksikön johtajan tai esimiehen hyväksyjäksi, kirjataan 
määräys laitoksen työjärjestykseen tai asiasta anne-
taan erillinen kirjallinen määräys.

1.5. Projektit

Yliopistossa voi lisäksi olla määräaikaisia projekteja. 
Projektin asettaa yksikön johtaja, joka määrää sille 
vastuullisen johtajan ja valvoo, että projektilla on 
asianmukaiset resurssit.

1.6. Taloussäännön edellyttämät päätökset

Taloussäännön edellyttämissä päätöksissä nouda-
tetaan hallintojohtosäännön esittelyä koskevaa 42 
§:ää.

1.7. Yleiset määräykset sisäisestä valvonnasta

1.7.1. Yleistä

Yliopisto pyrkii kaikessa toiminnassaan korkeaan 
laatuun. Osana laatutyötä yliopisto luo myönteistä 
ilmapiiriä ja ymmärrystä sisäistä valvontaa kohtaan 
siten, että se koetaan välttämättömäksi ja luonte-
vaksi osaksi jokaisen yksikön toimintaa.

Sisäinen valvonta on toiminnan ohjauksen apu-
väline, jolla yliopiston johto osaltaan turvaa koh-
tuullisella varmuudella tavoitteiden saavuttamisen, 
toiminnan lainmukaisuuden ja asianmukaisuuden 
ja ohjaa organisaation oikeiden menettelytapojen 
noudattamiseen. Hyvin toteutettu sisäinen valvonta 
antaa mahdollisuudet päätösvallan ja vastuun jaolle 
siten, että yliopiston toiminta sujuu joustavasti ja 
tehokkaasti.

Yliopiston johto sekä kaikki ne portaat, joilla on 
vastuu tavoitteiden toteuttamisesta, ovat vastuussa 
myös riittävästä sisäisestä valvonnasta ja tarpeellisten 
tarkastusten suorittamisesta.

Tiedekunnan dekaanin, laitoksen ja tiedekunnan 
alaisen erillisen yksikön johtajan, erillisen laitoksen 
johtajan, hallintovirastossa hallintojohtajan, osas-
ton johtajan ja erillisyksikön päällikön ja muiden 
esimiesten on huolehdittava yksikkönsä riittävästä 
sisäisestä valvonnasta ja tarpeellisten tarkastusten 
suorittamisesta. Yliopiston johdon osalta sisäisen 
valvonnan ja tarpeelliset tarkastukset hoitaa sisäinen 
tarkastus.

Johtajan valvontavelvollisuus koskee kaikkea kysei-
sessä yksikössä toteutettavaa toimintaa ja yksikössä 
työskentelevän henkilöstön käytössä olevaa rahoi-
tusta.

Erityisiä paineita sisäiselle valvonnalle asetta vat eräät 
yliopiston hyväksymät toiminnan painopistealu-
eet. Tieteenalojen, tiedekuntien ja yliopiston rajat 
ylittävän yhteistyön lisääminen tutkimuksessa ja 
opetuksessa edellyttää yhdenmukaisten seuranta- ja 
valvontajärjestelmien luomista ja jatkuvaa tiedon-
vaihtoa organisaatioiden kesken, jotta monitahoinen 
toiminta pysyy hallinnassa.

Tieto- ja viestintätekniikan hyväksikäyttö uudistaa 
työketjuja ja työnjakoa ja asettaa uusia haasteita 
sisäiselle valvonnalle. Tutkimustulosten hyödyntä-
minen ja yrittäjyys ovat yliopistolle suuria haasteita. 
Yliopiston perustoimintojen ja kaupallisen maailman 
yhteensovittaminen ei ole aivan helppoa, vaikka 
yhteistoiminnan edellytykset ovat viime vuosina 
parantuneet ja helpottuneet.

Yhteistyö yritysten kanssa asettaa yliopiston henki-
löstölle korkeita eettisiä vaatimuksia ja edellyttää 
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järjestelyjä, joissa yliopiston sisäisen valvonnan toi-
mivuus on ensiarvoisen tärkeää.

Valvonnan tulee olla oleellinen, kiinteä osa kaik-
kia toimintaprosesseja ja sen tulee olla jatkuvaa. 
Valvonnan onnistumiseksi on välttämätöntä tietää, 
mitä ollaan tekemässä ja minne ollaan menossa. 
Tämän vuoksi valvonnan kannalta on olennaisen 
tärkeää, että

-  asetetaan yksikölle tavoitteet ja välitetään ne 
eteenpäin

-  kartoitetaan riskit, joiden kanssa joudutaan teke-
misiin tavoitteita toteutettaessa 

-  tehdään suunnitelmat, joiden avulla tavoitteet 
pystytään toteuttamaan 

-  asetetaan tavoitteet ja tehdään suunnitelmat siten, 
että niistä merkittävä osa on selkeästi mitattavia 

-  tarkistetaan tavoitteita tuloksellisuuden ja ulkoisen 
ympäristön muutosten seurauksena.

Valvonnalla on tarkoitus saada kohtuullinen varmuus 
seuraavien talousarvioasetusten mukaisten tavoittei-
den toteutumisesta:

1) toiminta on tuloksellista, tehokasta ja tarkoituk-
senmukaista

2) estetään ja ehkäistään resurssien menetykset

3) taloudellinen informaatio ja johdon informaatio 
ovat luotettavia

4) lakeja, sääntöjä ja sisäisiä toimintaperiaat teita 
noudatetaan.

Sisäisen valvonnan tehokasta toteutumista voidaan 
edistää seuraavilla toimenpiteillä:

1) Valta- ja vastuusuhteet on selvästi määritelty yli-
opiston sisäisissä säännöissä ja ohjeissa ja valtuudet 
on dokumentoitu. Vain henkilöt, joilla on riittävä 
toimivalta, voivat toteuttaa ja hyväksyä tapahtumia. 
Mikäli säännöt antavat mahdollisuuden toimivallan 
delegointiin, on delegoinnin tapahduttava kirjalli-
sesti. Mikäli valtuuksien siirtoon liittyy rajoituksia ja 
ehtoja, on myös ne kirjattava. Delegointipäätös on 
annettava tiedoksi muille ao. tapahtumia käsittele-
ville tahoille.

2) Kunkin yksikön tärkeimmät työketjut ja tehtävät 
on dokumentoitava valvontakeinoineen. Dokument-
tien on oltava selviä ja helposti saatavilla, jotta esim. 
henkilövaihdoksissa voidaan varmistaa kaikkien 
tärkeiden tehtävien asianmukainen hoito. Doku-
mentoinnin tarkoituksena on selventää työketjuun 
kuuluvat tehtävät ja vastuut ketjun eri yksiköissä ja 
vaiheissa.

3) Yksiköiden toiminnasta vastuussa olevien on 
varmistettava henkilöstön riittävä ammatillinen 
osaaminen ja työnjohto siten, että sisäisen valvonnan 
tavoitteet saavutetaan.

4) Erityisesti taloushallinnon tehtäviä organisoitaessa 
yksiköiden on otettava huomioon sisäisen valvonnan 
näkökohdat. Avaintehtävät ja – velvollisuudet on 
jaettava henkilöiden kesken siten, että valvonnan 
kannalta riskialttiita työketjuja ei synny ja että vir-
heet ja ongelmat voidaan havaita mahdollisimman 
aikaisessa vaiheessa.

5) Kaikki rekisteröintiä vaativat tapahtumat on kir-
jattava viivytyksettä annettujen ohjeiden mukaisesti. 
Tapahtumien kulkua selventävät asiakirjat on säily-
tettävä yksikön hallussa tai toimitettava viivytyksettä 
eteenpäin voimassa olevien ohjeiden mukaisesti.

Johtaja vastaa siitä, että sisäisen valvonnan tuotta-
man tiedon pohjalta ryhdytään tarvittaviin toimiin.

1.7.2. Yleisvalvonta ja tarkastukset

Kirjanpidon yleisvalvonnasta vastaa kvestori. Hen-
kilöstö- ja palkkausasioiden yleisvalvonnasta vastaa 
henkilöstöjohtaja.

Hallintojohtaja antaa määräykset ja valvoo irtaimen 
omaisuuden tarkastamista.

Yliopiston säilytettävänä olevat valtion arvopa perit
tarkastaa kvestorin määräämä henkilö kerran vuo-
dessa.

1.7.3. Toimintakertomuksessa esitettävä selostus 
sisäisen valvonnan järjestämisestä

Talousarvioasetuksen 65 §:n 1. momentin 7. kohdan 
mukaisesta sisäisen valvonnan arviointi- ja vahvistus-
lausumasta vastaa koko yliopiston osalta hallintojoh-
taja. Tiedekuntien dekaanit antavat hallintojohtajal-
le vastaavat lausumat omista tiedekunnistaan.

2. TALOUSHALLINTO-ORGANISAATIO

2.1. Tilivirastotehtävät

Tilivirastotehtävistä ja muista taloushallintoon kuu-
luvista tehtävistä ja niiden kehittämisestä vastaa 
kvestuuri, ellei tässä taloussäännössä tai muissa yli-
opiston johto- tai ohjesäännöissä tai työjärjestyksissä 
ole joidenkin tehtävien osalta toisin määrätty.

Kunkin yksikön johtajan tehtävänä on huolehtia 
yksikkönsä taloustehtävien järjestelystä ja hoitami-
sesta.

2.2. Tiliviraston hoidossa olevien rahastojen hoito

Svenska social- och kommunalhögskolan ja kotitalo-
usopettajan koulutus vastaavat niille lahjoitettujen 
rahastojen varojen käytännön hoitamisesta rahasto-
jen sääntöjen mukaisesti.

Maksupisteet hoitavat rahastojen maksuliikkeen ja 
kirjanpidon.

2.3. Tiliviraston hoidossa tai välitettävänä olevat 
ulkopuoliset varat

Mikäli tutkimus- tai muun hankkeen vastuuhenkilö 
on palvelussuhteessa yliopistoon tai tutkimus teh-
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dään tai hanke toteutetaan yliopiston tiloissa ja/tai 
resursseilla, tehdään hankkeesta aina kirjallinen 
sopimus yliopiston nimissä. Hoidatettaessa henki-
lökohtaisia apurahoja yliopiston kirjanpidossa ei 
kirjallista sopimusta tarvita, vaan myöntö riittää. 
Kvestuuri antaa tutkimussopimuksien teosta ja 
käsittelystä täydentävät ohjeet. Yliopiston nimissä 
tehtyjen tutkimus- ja muiden sopimusten koko raha-
liikenne on ohjattava yliopiston kirjanpidon kautta. 
Kvestuuri vastaa rahojen asettamisesta hankeen 
käyttöön yksikön johtajan tai projektin vastuullisen 
johtajan laatiman, asianmukaisesti allekirjoitetun 
projektinavauslomakkeen perusteella. 

Muun täydentävän rahoituksen hoidosta ja sen eh-
doista päättää kvestori.

Kvestori määrää ulkopuolisten varojen valvojat.

2.4. Maksupisteet ja tilintekijät

Yliopistossa on yksi päämaksupiste. Svenska social- 
och kommunalhögskolan on oma maksupisteensä 
yliopistoasetuksen 24 §:n mukaan.

Muiden maksupisteiden perustamisesta ja lakkautta-
misesta sekä tilintekijöistä päättää kvestori.

2.5. Taloushallinnon tietoturvallisuuden yleiset 
määräykset

Taloushallinnon tietojärjestelmien suunnitteluun, 
toteutukseen ja ylläpitoon liittyvien tietoturvallisuus-
suunnitelmien laatimisesta, ylläpidosta ja tiedotta-
misesta vastaa tietotekniikkaosasto.

Tietoturvallisuussuunnitelmat määrittelevät tieto-
järjestelmien hankintaan ja ylläpitoon osallistuvien 
osapuolien vastuut ja käytettävät menettelytavat. 
Tietojärjestelmien hankinnassa on noudatettava 
yliopiston hankintaohjetta.

Yliopiston hallinnon yhteisten taloushallinnon järjes-
telmien osalta teknisestä tietoturvallisuudesta vastaa 
tietotekniikkaosasto ja muusta tietoturvallisuudesta 
järjestelmästä vastaava osasto. Yliopiston yksiköiden 
omien taloushallinnon järjestelmien tietoturvallisuu-
desta vastaavat asianomaiset yksiköt.

Taloushallintoa koskevien julkisten asiakirjojen luet-
teloinnista, arkistoinnista ja hävittämisestä vastaavat 
asiakirjat tuottaneet yksiköt yliopiston arkistosään-
nön mukaisesti.

3. TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELU JA 
SEURANTA

3.1. Suunnittelujärjestelmä

Yliopiston suunnittelujärjestelmä koostuu strate-
giasta, kolmivuotisista tavoitesopimuksista ja niitä 
vuosittain täydentävistä resurssi- ja hankesuunni-
telmista, sisäisestä määrärahojen jaosta ja tulosta-
voitteiden seurannasta.

3.2. Strateginen suunnittelu 

Yliopisto laatii joka kolmas vuosi Helsingin yliopiston 
strategian, joka sisältää pidemmän aikavälin vision, 
päämäärät ja tavoitteet sekä keinot niiden toteutta-
miseksi. Laadintaprosessi toteutetaan tiedekuntien 
ja keskushallinnon yhteistyönä. Strategiaa voidaan 
tarkistaa myös kesken suunnittelukauden. 

Yliopiston strategian valmistelee hallintoviraston 
kehittämisosasto ja sen hyväksyy konsistori.

Kehittämisosasto vastaa yliopiston suunnitteluasia-
kirjojen viemisestä valtionhallinnon raportointipal-
veluun Netraan.

3.3. Tavoitesopimukset tiedekuntien ja erillisten 
laitosten kanssa

Rehtori solmii kolmen vuoden välein tiedekuntien, 
erillisten laitosten ja hallintoviraston kanssa tavoi-
tesopimukset, joissa sovitaan kauden tavoitteista. 
Vuosittain sovitaan tarkemmista voimavaroista ja 
hankkeista.

Tiedekunnat ja erilliset laitokset sekä hallintovirasto 
laativat rehtorille kolmen vuoden välein tavoiteso-
pimustarjouksen sekä vuosittain tavoitesopimuksen 
laadintaan tai tarkistamiseen tarvittavat asiakirjat. 
Tarjousten perusteella kehittämisosasto valmistelee 
tavoitesopimusneuvotteluista vastaavan ryhmän 
(TUNE-vr) tuella rehtorin tavoitesopimusesitykset 
tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle. 
Esityksiin kuuluu vuotuinen resurssiosa, joka sisältää 
kvestuurin valmisteleman perusrahoituksen sekä 
valmistelun pohjalta sovitun hanke- ja erillisrahoi-
tuksen. Sopimuksia voidaan kaikilta osin vuosittain 
muuttaa, täydentää tai tarkentaa.

Rehtorin esitysten pohjalta käydään vuosittain tu-
losneuvottelut, joihin osallistuvat ao. yksikön johto 
ja valmistelusta vastaavat virkamiehet rehtori tai 
rehtorin määräämä vararehtori puheenjohtajana. 
Neuvottelujen perusteella kehittämisosasto laatii 
vuosittain tavoitesopimukset, jotka yliopiston puo-
lesta allekirjoittaa rehtori ja hallintojohtaja sekä 
yksikön puolesta dekaani, erillisen laitoksen johtaja 
ja hallintopäällikkö. Rehtorin ja hallintoviraston 
välisen sopimuksen allekirjoittavat rehtori ja hallin-
tojohtaja.

Hallintoviraston osastoilla on omien toimialojensa 
valmisteluvastuu tavoitesopimuksiin ja neuvottelui-
hin liittyvissä asioissa.

Tiedekuntien dekaanit sopivat tiedekunnan laitosten 
ja tiedekunnan alaisten erillisten yksiköiden kanssa 
tavoitteista vuosittain. 

3.4. Tulossopimus opetusministeriön kanssa 

Yliopisto solmii kolmen vuoden välein opetusmi-
nisteriön kanssa tulossopimuksen, jossa sovitaan 
kauden tavoitteista. Vuosittain sovitaan tarkemmista 
voimavaroista ja hankkeista.
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Yliopiston strategian sekä tiedekunnilta, erillisiltä 
laitoksilta ja hallintovirastolta saatujen esitysten pe-
rusteella kehittämisosasto valmistelee tulosneuvot-
teluista vastaavan ryhmän tuella opetusministeriölle 
tulosneuvotteluja varten toimitettavan perustelu-
muistion. Ryhmä myös käsittelee opetusministeriön 
lähettämän sopimustarjouksen ja sopii esitettävistä 
kommenteista, jotka kehittämisosasto valmistelee.

Opetusministeriölle menevän perustelumuis tion ja 
ministeriölle lähetettävät kommentit hyväksyy ja 
allekirjoittaa rehtori asiakirjat valmistelleen virka-
miehen esittelystä. 

Yliopiston ja opetusministeriön välisen tulossopi-
muksen allekirjoittavat rehtori ja hallintojohtaja.

3.5. Määrärahojen kohdentaminen

Kvestuurin valmisteleman perusrahoituksen jaon 
lähtökohtana ovat opetusministeriön erilliset koh-
dennukset ja konsistorin periaatteelliset päätökset 
valtion budjettimäärärahan jaosta. Näitä periaatteita 
ovat mm. sisäinen rahanjakomalli, tuloksellisuusmää-
rärahan jakoperiaatteet ja päätös, millaista toimintaa 
rahoitetaan yliopistollisena tehtävänä sekä yliopiston 
omien varojen hyväksytty talousarvio.

Lopullisen päätöksen määrärahojen kohdentamisesta 
tiedekunnille, erillisille laitoksille ja hallintovirastolle 
tekee rehtori kvestorin tai taloussuunnittelupäälli-
kön esittelystä. Kvestuuri hoitaa suunnitelmatietojen 
viennin laskentajärjestelmiin rehtorin päätöksen 
mukaisesti.

Tiedekunnat, erilliset laitokset ja hallintovirasto jaka-
vat saamansa määrärahat omille yksiköilleen.

Hallintojohtosäännön 31 §:n 6 kohdan mukaan lai-
toksen johtoryhmä päättää laitokselle osoitettujen 
jakamattomien määrärahojen ja muiden voimava-
rojen käyttöperiaatteista. 

Yksikkökohtaiset tiedot käytettävissä olevista määrä-
rahoista viedään laskentajärjestelmään kvestuurissa 
tai tiedekuntien talousyksiköissä.

3.6. Tulostavoitteet

Opetusministeriö ja yliopisto sopivat tulossopi-
muksessa määrälliset tavoitteet ja yhteiskunnalliset 
palvelutehtävät kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 

Maksullisen toiminnan volyymiä ja kannattavuutta 
sekä täydentävän rahoituksen ja yhteisrahoitteisen 
toiminnan laajuutta, sponsorointia ja lahjoituksia 
koskevat tavoitteet sovitaan vuosittain yliopiston 
esityksen pohjalta.

Yliopisto sopii tiedekuntien esitysten pohjalta käy-
tävien neuvottelujen jälkeen kunkin tiedekunnan 
määrälliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi kerrallaan. 
Yliopisto ei aseta tiedekunnille määrällisiä tai pro-
senttisia tavoitteita täydentävän rahoituksen mää-
rästä, sponsoroinnista, lahjoituksista tai maksullisen 
toiminnan volyymista ja kannattavuudesta.

Erillisten laitosten tavoitteet sovitaan tavoiteso-
pimuksissa kolmeksi vuodeksi kerrallaan kunkin 
laitoksen esityksen pohjalta.

3.7. Ehdotus lisätalousarvioksi

Ehdotuksen lisätalousarvioksi valmistelee kvestuuri 
ja sen hyväksyy rehtori.

3.8. Arviomäärärahan ylittäminen

Esitykset arviomäärärahojen ylittämisestä tekee 
kvestori.

3.9. Tilijaottelu

Talousarvion tilijaottelun ja siihen tarvittavat muu-
tokset valmistelee kvestuuri. Tilijaottelun hyväksyy 
kvestori.

3.10. Kassavirtasuunnittelu

Tarvittavat laskelmat yliopiston kassamenoista ja 
-tuloista laatii kvestuuri. Kvestori määrää kassavirta-
laskelmien laatijat, tietojen syöttäjät valtion kassan-
hallinnan seurantajärjestelmään sekä menotileihin 
liittyvän teknisen limiitin valvojat. 

3.11. Toiminnan ja talouden seuranta

Tiedekunnat, erilliset laitokset ja hallintovirasto 
raportoivat rehtorille sovittujen tavoitteiden saavut-
tamisesta vuosittain. Toiminnan arvioinnin yleisjärjes-
telyistä vastaa kehittämisosasto. Kehittämisosasto ja 
kvestuuri vastaavat yliopiston toimintakertomuksen 
ja tilinpäätöslaskelmien laatimisesta. Toimintakerto-
muksen hyväksyy konsistori. 

Määrärahojen yleisseurannasta vastaa kvestuuri. 
Kukin yksikkö vastaa sille osoitettujen määrärahojen 
käytöstä ja riittävyydestä.

Kehittämisosasto ja kvestuuri vastaavat yliopistoa 
koskevan tiedon toimittamisesta opetusministeriön 
KOTA -tietokantaan.

4. MAKSULIIKE 

4.1. Konsernitilin piiriin kuuluvat tulo- ja menotilit 
sekä muut pankkitilit

Maksuliike on hoidettava keskitetysti avattujen, 
Helsingin yliopiston nimissä olevien tulo- ja menoti-
lien kautta.

Yliopiston meno- ja tulotilien, valuuttatilien ja 
muiden pankkitilien avaamisesta ja lopettamisesta 
sekä tilien käyttäjistä päättää kvestori. Tilien avaa-
misessa noudatetaan Valtiokonttorin voimassaolevia 
määräyksiä.

Kaikista tulo- ja menotileistä ja muista valuutta- ja 
pankkitileistä on pidettävä luetteloa kvestuurissa.

4.2. Tilien käyttäjät ja valvonnan suorittaminen

Tilien käyttäjistä päättää kvestori. Menojen maksa-
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mista varten olevien menotilien ja muiden valuutta- 
tai pankkitilien käyttöoikeus annetaan kahdelle hen-
kilölle yhdessä. Kvestuuri pitää luetteloa menotilien 
ja muiden valuutta- tai pankkitilien käyttämiseen 
oikeutetuista henkilöistä. 

Kvestori määrää menojen ja tulojen maksutarkkailun 
suorittajat sekä kate- ja tyhjennyssiirtojen valvojan.

4.3. Suoraveloitukset ja muut sopimukset

Kvestori voi tehdä valtion maksuliikettä hoitavan 
pankin kanssa sopimuksen, jolla pankki valtuute-
taan veloittamaan suoraan yliopiston menotililtä 
palkkojen katteet ja pankin palveluista perittävät 
maksut. Suoraveloituksen käyttö muissa kuin edellä 
mainituissa veloituksissa on kielletty.

Kvestorin määräämä kate- ja tyhjennyssiirtojen val-
voja valvoo myös suoraveloituksia.

Muista pankin kanssa solmittavista sopimuksista 
päättää kvestori.

4.4. Tilintekijän pankkitilit

Kvestori päättää tilintekijän käyttöön avattavista 
maksuliiketileistä, niiden hoidosta, katteiden siirros-
ta ja tilityksistä sekä valvonnasta.

4.5. Maksutietojen siirto pankkiin

Kvestuuri siirtää sekä kotimaiset että ulkomaiset 
maksut pankkiin.

Kvestori määrää maksuliikkeen linjasiirron suoritta-
jat. Kvestuuri pitää luetteloa niistä henkilöistä, jotka 
ovat oikeutettuja pankkiin lähetettävien maksutie-
tojen siirtoon.

Kotimaisten ja ulkomaisten maksujen linjasiirron 
suorittajilla on oltava yliopiston menotilien käyttöoi-
keus. Linjasiirrossa on oltava kaksi salasanan antajaa, 
joista toisen on oltava valtuustasoltaan korkeampi. 

Linjasiirtona lähetettävistä maksuista on tositteena 
tapahtumakohtainen lista, jonka salasanan antajat 
allekirjoittavat.

Linjasiirron suorittajat ja muut kvestorin määräämät 
henkilöt vastaavat siitä, että hyväksytyt menot mak-
setaan hyväksytyn suuruisena oikealle pankkitilille 
ja maksunsaajalle. 

Pääkirjanpitäjä tai hänen sijaisensa varmentaa siirto-
kuittiin tehtävällä merkinnällä, että pankkiin lähe-
tetty laskujen yhteissumma täsmää maksuluettelon 
yhteissummaan.

4.6. Maksutietojen siirto pankista Helsingin yli-
opistoon

Yliopiston yleiselle tulotilille saapuneiden maksutie-
tojen siirrot yliopiston kirjanpitoon hoitaa kvestuuri. 
Kvestori määrää siirtojen suorittajat ja tarvittavien 
tarkastusten suorittajat.

Ne yksiköt, joilla on automaattisesti yliopiston 
yleiselle tulotilille tyhjenevä tulotili ja oma myynti-
reskontra, hoitavat maksutietojen siirrot yksikön 
myyntireskontraan itse siinä tapauksessa, että linja-
yhteys pankkiin on olemassa. 

Automaattisesti yliopiston tulotilille tyhjeneviä tuloja 
koskevat tilitykset tarkastaa kvestorin määräämä 
henkilö.

4.7. Kassatoiminnot

4.7.1. Kassojen perustaminen ja kassojen käyttö-
tarkoitus

Kassojen ja alakassojen perustamisesta päät tää 
kvestori, joka antaa myös määräykset kassoissa pi-
dettävien varojen enimmäismäärästä. Kvestuuri pitää 
kassoista luetteloa.

Kassat, joilla on tili kirjanpidossa, vastaanottavat 
maksuja ja suorittavat vähäisiä ja kiireellisiä menoja, 
joita ei voida suorittaa maksuliiketilin välityksellä. 
Yliopiston pääkassa on keskustan kampuspalvelu-
yksikössä.

Kvestori voi myöntää yliopiston omista (rahastojen) 
varoista pieniä käteiskassaennakoita vähäisiä, kii-
reellisiä hankintoja varten.

Kaikki alakassoihin kertyneet tulot ja rahastojen 
ennakosta maksetut menot on tilitettävä viimeistään 
kuukauden lopussa siten, että tositteet voidaan kir-
jata maksun tapahtumakuukauden kirjanpitoon. 

4.7.2. Määräykset kassakirjan pitämisestä ja päät-
tämisestä

Kaikista kassoista on pidettävä kassakirjaa. Erillistä 
kassakirjaa ei kuitenkaan pidetä kassoista, jotka 
kirjaavat tapahtumat suoraan maksuliike- ja kir-
janpitojärjestelmään eikä kassapäätejärjestelmän 
kassoista, jotka tuottavat vastaavat tiedot sisältävän 
listauksen.

Kassakirja päätetään päivittäin. Milloin kassan ylä-
raja on 100 euroa tai pienempi, kassakirja voidaan 
päättää viikoittain. 

Kvestuuri antaa tarkemmat ohjeet kassoihin ja tulo-
tileille tilitettävistä alakassoista. 

4.7.3. Kassasta maksaminen 

Pääkassasta, lääketieteellisen tiedekunnan talous-
toimiston kassasta, Viikin kampuspalveluyksikön 
kassasta ja Kumpulan kampuspalveluyksikön kassasta 
voidaan maksaa yliopiston ulkomaisille vieraille tu-
levia suorituksia, vaihto-ohjelmiin liittyviä kiireellisiä 
menoja, ennakkoina maksettavia, säännönmukaises-
ta menettelystä myöhästyneitä palkkoja, ennakoiden 
tilityksiin liittyviä menoja sekä poikkeuksellisissa 
tilanteissa muita kiireellisiä, vähäisiä menoja, jotka 
eivät ehdi tai joita ei ole mahdollista maksaa tilisiir-
ron välityksellä.
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Muista kassoista voidaan maksaa vain vähäisiä ja 
kiireellisiä menoja, joita ei ole mahdollista maksaa 
tilisiirron välityksellä. 

Suoritettaessa maksuja kassasta on tositteeseen 
hankittava maksun saajan kuittaus.

4.7.4. Kassasuoritusten tositteet

Vastaanotettaessa kassamaksuja on tositteena oltava 
ennakolta juoksevasti numeroitu tulotosite, jonka 
alkuperäiskappale annetaan kuittina maksajalle.

Tulotositteiden numerosarjojen on oltava aukot-
tomia, virhekuitit on liitettävä tositeaineistoon ja 
säilytettävä niin kuin muutkin tositteet.

Tulotositteessa on oltava maksajan tai hänen edus-
tajansa allekirjoitus.

Kassatositteessa on mainittava maksun saaja, maksun
suorittaja, maksun aihe ja suorituspäivä sekä raha-
määrä ja arvonlisäverolain edellyttämät merkinnät. 
Kassanhoitaja vahvistaa kuitin.

Erillistä tulotositetta ei kirjoiteta, jos maksu tapahtuu 
muuta tositetta vastaan tai käytössä on kassakone tai 
vastaava kassapäätejärjestelmä, joka tulostaa kuitit.

4.7.5. Kassapäätejärjestelmän käyttö

Kassapäätejärjestelmän käyttöönotosta päättää 
kvestori.

Kassapäätejärjestelmän käyttöön liittyvät pankin 
kanssa solmittavat sopimukset allekirjoittaa kves-
tori.

Kassapäätejärjestelmän tositteet on toimitet tava 
vähintään kerran viikossa kvestuuriin. Kvestuuriin 
toimitettavia tositteita ovat päivänpäätös-, rahan-
siirto- sekä pankki- ja luottokorttimaksukuitit. 

Tositteissa on oltava tarkastus- ja hyväksymismer-
kinnät.

Kassapäätejärjestelmän päivänpäätösraportit voi-
daan säilyttää sähköisessä muodossa.

Kvestori määrää kassapäätejärjestelmän valvonnasta.

4.7.6. Kassan toiminnan valvonta yksikössä

Yksikön johtaja vastaa siitä, että kassa on perustet-
tu kvestorin päätöksellä ja että kassaa hoidetaan 
asianmukaisesti.

Johtaja määrää kassan vastuullisen hoitajan.

Kassan vastuullisen hoitajan on ilmoitettava havait-
semastaan kassavirheestä välittömästi esimiehelleen. 
Esimies vastaa siitä, että ryhdytään toimiin virheen 
korjaamiseksi. Jos on kysymyksessä väärinkäytös, 
esimies vastaa väärinkäytöksen ilmoittamisesta 
kvestorille.

4.7.7. Kassavarojen säilyttäminen

Yliopistossa olevat käteisvarat on säilytettävä kas-
saholvissa, -kaapissa, lukitussa tilassa säilytettävässä 
lippaassa tai muussa turvallisessa paikassa. 

4.7.8. Holvien ja kassakaappien avaimet

Kassakaapin tai -holvin tai muun säilytyspaikan 
avaimia säilyttää asianomaisen kassan hoidosta vas-
taava henkilö. Vara-avaimien säilyttämisestä vastaa 
yksikön johtaja. 

Vara-avaimet on säilytettävä sinetöidyssä kirje-
kuoressa.

Vara-avaimet voidaan ottaa käyttöön vain todistajien 
läsnä ollessa.

4.7.9. Kassan aukioloajoista päättäminen

Pääkassan aukioloajoista päättää kvestori. Muiden 
kassojen aukioloajoista päättävät tiedekunnan 
dekaani, laitoksen tai erillisen laitoksen johtaja 
tai hallintoviraston asianomaisen osaston johtaja. 
Kampuspalveluyksiköiden kassojen aukioloajoista 
päättää kvestori.

4.7.10. Kassojen tarkastus

Kvestorin määräämät henkilöt tarkastavat yliopiston 
kassat vähintään kerran vuodessa. Lääketieteellisen 
tiedekunnan talousasioita hoitavan yksikön talous-
asioista vastaava tarkastaa tiedekunnan laitosten 
alakassat.

Kassanhoitajan vaihtuessa on tehtävä kassan täsmäy-
tys ja siirtopöytäkirja, jonka molemmat kassanhoita-
jat allekirjoittavat.

Kassantarkastus, jossa kassanhoitajan on oltava 
saapuvilla, käsittää kaikki kassanhoitajan hallussa 
olevat varat. Tarkastuksessa lasketaan ensin kassa 
ja tarkastetaan, että kassavarojen määrä täsmää 
kassakirjan tai vastaavan kanssa.

Tarkastuksessa on myös tutkittava kassakirjanpidon 
ja maksupisteen kirjanpidon yhteneväisyyttä.

Tarkastuksesta on tehtävä päivätty ja allekirjoitettu 
merkintä kassakirjaan.

Tarkastuksesta laaditaan aina kertomus. Kerto-
mukset käsittelee kvestori, joka ratkaisee, antaako 
kertomus aihetta muihin toimenpiteisiin.

Tarkastuksista on pidettävä luetteloa tarkastukset 
suorittavassa yksikössä.

4.8. Maksukortit ja asiakaskortit

4.8.1. Maksukorttien ja asiakaskorttien käyttö 

Yliopistolla voi olla käytössään maksukortteja me-
nojen maksamista varten. Korteilla ei voi nostaa 
käteistä eikä maksaa henkilökohtaisia menoja. Kaikki 
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maksukorttien käyttöä koskevat sopimukset hyväk-
syy kvestori tai hänen määräämänsä.

Helsingin yliopiston solmimista maksukorttisopimuk-
sista pidetään luetteloa kvestuurissa. 

Yksiköiden johtajat vastaavat yksikön henkilökun-
nalle myönnettyjen, Helsingin yliopiston vastuulla 
olevien maksukorttien käytöstä. Maksukortin haltija 
allekirjoittaa maksukortin käyttöön liittyvän sopi-
muksen, jossa hän sitoutuu noudattamaan kortin 
myöntäjän ja yliopiston ehtoja.

Maksukorteista ja asiakaskorteista mahdollisesti 
kertyvät edut kuuluvat yliopistolle.

Kvestuuri antaa korttien käyttöön liittyviä sisäisiä 
ohjeita.

4.8.2. Maksukorttien, pankkivekselien ja sekkien 
hyväksyminen maksun suorituksen yhteydessä 

Maksullisen toiminnan tuloja perittäessä voidaan 
rahasuorituksena ottaa vastaan pankin hyväksymä 
maksukorttimaksu, pankkivekseli, varmennettu sekki 
ja muukin sekki. Ilman katteen varaamista voidaan 
maksukorttimaksu tai varmentamaton sekki kuiten-
kin vastaanottaa vain siihen määrään, josta pankit 
ovat yleisesti sitoutuneet vastaamaan.

Pankkikorttimaksuja vastaanotettaessa on tarkastet-
tava, että kortti on aito, kotimaisen pankin antama 
ja voimassa oleva PANKKIKORTTI/BANKKORT. Maksu-
tositteen allekirjoituksen on vastattava pankkikor-
tissa olevaa nimikirjoitusnäytettä.

Jos maksu ylittää 50 euroa, maksunsaajan on mer-
kittävä maksutositteeseen maksajan henkilötunnuk-
sen tunnusosa ja mistä asiakirjasta se on todettu. 
Maksaja ei saa merkitä niitä itse. Leimauslaitetta 
käytettäessä on tarkistettava, että pankkikortin nu-
mero ei ole tuoreimmassa varoitusluettelossa. Ellei 
maksupääte varmenna tapahtumaa automaattisesti, 
on varmennus tehtävä pankkien varmennuspalvelu-
numerosta.

Maksukortin ja sekin esittäjän henkilöllisyys on aina 
tarkistettava.

Maksukorttimaksu, pankkivekseli ja sekki on toimi-
tettava viipymättä pankkiin lunastettavaksi. 

4.8.3. Ulkomaiset kongressien maksut

Kvestori voi tehdä luottoyhtiön kanssa erillisen sopi-
muksen siitä, että määrätyn kongressin ulkomaisia 
osallistumismaksuja tai julkaisuja koskevia ulko-
maisia maksuja voidaan periä luottoyhtiön kautta 
yliopiston tulotilille. 

Luottoyhtiön tilittämät tulot tarkastetaan ja hyväk-
sytään niin kuin muutkin tulot ja niihin liitetään 
lasku tai vastaava.

4.9. Verkosta tilaaminen ja maksaminen

Ennen tilausta on menopäätöksen tekijän hyväk-
syttävä tilaaminen verkon kautta. Verkon kautta 

ostettaessa on noudatettava hankintoja koskevia 
säännöksiä ja määräyksiä ja kilpailutettava samalla 
tavalla kuin muutkin hankinnat. 

Verkon kautta tilattuun kauppaan liittyvä lasku tar-
kastetaan ja hyväksytään niin kuin muutkin laskut.

Kaikki hankintaan liittyvät asiakirjat on säilytettävä 
paperimuodossa arkistosäännön mukaisesti.

Verkon kautta suoritettujen tilausten maksaminen 
voidaan erityisestä syystä vähäisten tilausten osalta 
suorittaa Helsingin yliopiston yksikön nimissä oleval-
la luottokortilla, jos luottokorttiyhtiön kanssa solmit-
tu sopimus sen sallii. Luottokorttiyhtiön laskuun on 
liitettävä asianmukainen tosite ostosta.

Maksun hyväksyjä vastaa siitä, että yhteisöhankin-
noissa (tavaraostot EU:n jäsenmaista) arvonlisävero 
maksetaan ja hankinta ilmoitetaan tullin tilastoin-
tijärjestelmään. Näitä toimenpiteitä varten lasku 
tai sen kopio on toimitettava kvestuurin ulkomaisia 
maksuja hoitavaan yksikköön.

4.10. Maksunsaajan oikeellisuuden varmis taminen

Kvestori määrää henkilöt, jotka voivat perustaa 
maksunsaajien tietoja ostoreskontraan ja henkilöt, 
jotka voivat muuttaa perustettujen maksunsaajien 
tietoja.

Maksunsaajien perustaminen ja muuttaminen voi 
tapahtua vain maksunsaajan antaman laskun tai 
vastaavan muun kirjallisen ilmoituksen perusteella. 
Yliopiston henkilökunnan osalta käytetään henkilö-
tietojärjestelmän tietoja. 

Tietotekniikkaosasto vastaa rekisteritietojen tek-
nisestä tietoturvallisuudesta. Yksiköiden johtajat 
ja muut esimiehet vastaavat siitä, että yksikön 
henkilöstö noudattaa tietoturvallisuusvelvoitteita 
järjestelmää käyttäessään.

4.11. EU:n komission rahoituksen edelleen siirtä-
minen

Siirrettäessä Euroopan unionilta saatua rahoitusta 
edelleen on varmistuttava saajan pankkitilin oikeel-
lisuudesta pyytämällä alkuperäinen todistus pankilta 
tai muulta luotettavalta taholta.

5. MENOJEN KÄSITTELY

5.1. Menopäätösten tekijät ja heidän tehtävänsä

Menopäätösten tekijöitä ovat rehtori, vararehtori, 
tiedekunnan dekaani, laitoksen ja tiedekunnan 
alaisen erillisen yksikön johtaja, erillisen laitoksen 
johtaja, hallintojohtaja ja hallintoviraston osaston 
johtaja tai hallintojohtajan alaisen erillisyksikön 
päällikkö ja projektin vastuullinen johtaja tai heidän 
kirjallisesti määräämänsä.

Ennen kuin tavaraa tai palvelua koskeva tilaus tai 
muu sitoumus menon maksamiseen tehdään, on 
menopäätöksen tekijän varmistettava menon lail-
lisuus ja tarkoituksenmukaisuus sekä valtuuden ja 
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määrärahan riittävyys. Jos asiassa tarvitaan erityinen 
hyväksyminen, lupa tai lausunto, on menopäätöksen 
tekijän varmistettava, että sellainen on saatu.

Menopäätöksen tekijä vastaa siitä, että maksuehdot 
ovat valtion edun mukaisia.

5.2. Menojen tarkastaminen 

Kvestori määrää, miltä osin laskut käsitellään säh-
köisesti.

Rehtori, vararehtori, dekaani, laitoksen ja tiede-
kunnan alaisen erillisen yksikön johtaja, erillisen 
laitoksen johtaja, hallintojohtaja ja hallintoviraston 
osaston johtaja tai hallintojohtajan alaisen erillisyk-
sikön päällikkö sekä projektin vastuullinen johtaja 
määräävät menolaskujen tarkastuksen suorittajat 
yksiköidensä osalta sen mukaan, miten työtehtävät 
on organisoitu. 

Tarkastus on tehtävä ennen kuin meno esitetään 
hyväksyttäväksi.

Menolaskua tarkastettaessa on todettava, että vas-
taanotettu tavara tai palvelu on tehdyn tilauksen 
tai muun sitoumuksen mukainen, lasku vastaa toi-
mitusta, hinta ja alennukset ovat oikein, tosite on 
muodoltaan asianmukainen ja osoitettu Helsingin 
yliopistolle tai Helsingin yliopiston rahastoille ja että 
laskussa on asianmukaiset alv-merkinnät.

Toimitukseen liittyvät lähetyslistat on säilytettävä ja 
toimitettava tilaajalle tai tarkastajalle. 

Sähköistä tietovälinettä käytettäessä tarkastuksen 
suorittajan nimen tulee näkyä järjestelmässä selvä-
kielisenä.

5.3. Ennakkoperintärekisteri

Ostettaessa työsuorituksia laskuun on yksiköiden 
johtajien tai projektin vastuullisten johtajien määrää-
mien henkilöiden tarkastettava, että työsuorituksen 
myyjä on merkitty ennakkoperintärekisteriin.

Rekisteröimättömille yhtiöille, yhdistyksille ja hen-
kilöille maksettaviin laskuihin merkitään komment-
tikenttään “rekisteröimätön” ja lasku reititetään 
kvestuuriin ennakonpidätyksen suorittamista varten. 
Yliopiston rahastojen osalta laskut toimitetaan kves-
tuuriin ennakonpidätystä ja maksua varten.

5.4. Menojen hyväksyminen ja hyväksyjän tehtävät

Menojen hyväksyjiä ovat: tiedekunnan dekaani 
tai hänen määräämänsä, laitoksen ja tiedekunnan 
alaisen erillisen yksikön johtaja, erillisen laitoksen 
johtaja ja projektin vastuullinen johtaja sekä hal-
lintovirastossa rehtori, vararehtori, hallintojohtaja, 
osaston johtaja tai hänen määräämänsä ja hallinto-
johtajan alaisen erillisyksikön päällikkö tai hänen 
määräämänsä.

Mikäli laitos on jakaantunut osastoihin tai yksiköihin, 
joilla on omat esimiehet tai johtajat, laitoksen joh-
taja voi kirjallisesti määrätä osastojen tai yksiköiden 
esimiehet tai johtajat hyväksymään osastonsa tai 
yksikkönsä menot. 

Tiedekuntien laitosten jakautumisesta osastoihin 
tai yksiköihin määrätään hallintojohtosäännön 34 
§:ssä. Erillisten laitoksen jakautumisesta yksiköihin 
määrätään niiden johtosäännöissä.

Kanslerin ja rehtorin laskut hyväksyy hallintojohtaja.

Dekaanien laskut hyväksyy hallintojohtaja. 

Erillisten laitosten johtajien laskut hyväksyy johto-
kunnan puheenjohtaja tai johtokunnan nimeämä 
muu henkilö.

Muiden esimiesten laskut hyväksyy heidän esimie-
hensä.

Jos menon hyväksyjä on estyneenä, menon voi 
hyväksyä hallintojohtosäännössä tai erillisen laitok-
sen johtosäännössä mainitulla tavalla hyväksytty 
varamies.

Menon hyväksyjän on varmistuttava siitä, että meno 
on laillisen menoperusteen tai laillisesti syntyneen 
päätöksen mukainen sekä siitä, että tositteessa ovat 
asianmukaiset tarkastusmerkinnät. Hyväksyjä vastaa 
määrärahan riittävyydestä. Hyväksyminen on päivät-
tävä ja allekirjoitettava. Hyväksymismerkinnän on 
sisällettävä liike- ja talousarviokirjanpidon tilit sekä 
tarvittaessa projektikoodi, joille meno kirjataan.

Menon asiallisen tarkastajan ja hyväksyjän on oltava 
eri henkilö. 

Hyväksyjistä pidetään luetteloa sekä kvestuurissa 
että lääketieteellisen tiedekunnan talousasioita 
hoitavassa yksikössä oman alueensa osalta. Hallinto-
viraston kampuspalveluyksikkö pitää luetteloa oman 
alueensa hyväksyjistä.

Luettelosta on lisäksi käytävä ilmi, mitä menoja kukin 
henkilö on oikeutettu hyväksymään.

Sähköistä tietovälinettä käytettäessä hyväksyjän 
nimen tulee näkyä järjestelmässä selväkielisenä. 
Hyväksymismerkintään on liitettävä toimenpiteen 
yksilöivä aikaleima. Hyväksyminen allekirjoitetaan 
sähköisesti. Sähköinen allekirjoitus todentuu hen-
kilökohtaisen salasanan avulla.

5.5. Ennakkomaksut hankintojen yhtey dessä

Myyjälle voidaan myöntää ennakkoa perustellusta 
syystä. Ennakkomaksu on sovittava hankinnan lo-
pulliseksi osamaksuksi ja sille on vaadittava riittävä 
vakuus. Tarjouksia vertailtaessa ennakon korko 
otetaan huomioon hintaan vaikuttavana tekijänä. 
Toimittajalle luovutetusta materiaalista on vaaditta-
va vakuus, ellei materiaalin vähäinen arvo tai muut 
syyt tee vakuutta tarpeettomaksi.

Menopäätöksen tekijä vastaa ennakkomaksujen 
asianmukaisesta sopimisesta ja riittävien vakuuksien 
hankkimisesta.

Ennakkomaksua koskeva lasku tarkastetaan ja hy-
väksytään niin kuin muukin meno.
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Kaikki ennakoihin liittyvät vakuudet on toimitettava 
tarkastettuina ja hyväksyttyinä kvestuuriin.

5.6. Vakuudet

Hankinnan sopimuksen mukaisen täyttämisen varal-
ta voidaan tarvittaessa vaatia vakuus. Vakuudeksi 
voidaan hyväksyä raha- tai vakuutuslaitoksen anta-
ma omavelkainen takaus tai tilaajan hyväksymä muu 
luotettava vakuus.

5.7. Muun kuin matka- tai hankintaennakon suo-
rittamisen edellytykset

Erityisistä syistä voidaan myöntää ennakkoa, ellei 
menojen maksaminen muuten ole käytännössä 
mahdollista. Ennakkopyyntö on tehtävä kirjallisesti. 
Ennakkopyyntöön on liitettävä selvitys maksettavista 
menoista. Ennakon saaja allekirjoittaa selvityksen. 
Lisäksi ennakkopyyntöön on liitettävä yksikön joh-
tajan lausunto. Ennakon hyväksyy kvestori. 

Ennakon maksamisen edellytyksenä on, että ai-
kaisemmat ennakot on tilitetty ja määrärahaa on 
käytettävissä.

Hankintaennakoissa noudatetaan tämän taloussään-
nön kohtien 5.5. ja 5.6. määräyksiä. 

5.8. Maksut ulkomaille

Kvestuurin ulkomaisten maksujen yksikkö hoitaa 
ulkomaiset maksut.

Menon asiallinen tarkastaja vastaa siitä, että ulko-
maisten maksujen tulli- ja tilitietolomakkeeseen 
täytetään tiedot, jotka tarvitaan tullin tilastointijär-
jestelmää tai tullausta varten.

Kvestuuri vastaa yhteisöhankintojen arvonlisäverojen 
kirjaamisesta ja yhteisöhankintojen ilmoittamisesta 
tullin tilastointijärjestelmään. 

5.9. Käyttöoikeuden myöntäminen toiselle tilivi-
rastolle

Toiselle tilivirastolle voidaan myöntää käyttöoikeus 
Helsingin yliopiston määrärahoihin. Yliopiston asi-
anomainen yksikkö tekee esityksen kvestuurille ja 
kvestori myöntää käyttöoikeuden.

Käyttöoikeutta koskevista määrärahatiedoista vastaa 
kvestuuri.

5.10. Hankinnat

5.10.1. Yleistä

Taloussäännössä hankintoja koskevat määräykset 
koskevat tavaroita, palveluja, urakoita ja vuokraa-
mista.

5.10.2. Hankintojen suorittaminen

Hankintoja voivat tehdä käytettävissä olevien määrä-
rahojen puitteissa rehtori, vararehtorit, tiedekuntien 
dekaanit, tiedekuntien alaisten erillisten yksiköiden 

johtajat, laitosten johtajat, erillisten laitosten johta-
jat, projektien vastuulliset johtajat, hallintojohtaja 
ja hallintoviraston osaston johtajat sekä hallinto-
johtajan alaisen erillisyksikön päällikkö tai heidän 
kirjallisesti määräämänsä henkilöt.

Hankinnat on suoritettava yliopiston kannalta edul-
lisimmalla tavalla, elleivät erityiset määräykset edel-
lytä poikkeamista tästä periaatteesta. 

Mikäli yliopisto on solminut puitesopimuksen tie-
tyistä hankinnoista (mm. mikrotietokoneista), on 
hankinnat suoritettava sopimuksessa mainituista 
yrityksistä.

Atk-hankintojen osalta tietotekniikkaosasto tie-
dottaa tehdyistä puitesopimuksista julkaisemalla 
sopimukset verkkosivuillaan sekä antaa myös muita 
ohjeita atk-hankinnoista. 

Hankinnat perustuvat pääsääntöisesti kirjallisiin 
tilauksiin. Hankintojen tulee tapahtua ensisijaisesti 
avoimena tai rajoitettuna hankintana kirjallisten 
tarjousten perusteella. Neuvottelu- ja suoraa han-
kintaa voidaan käyttää vain, milloin erityiset syyt 
sitä edellyttävät. Tällaiset syyt on dokumentoitava 
kirjallisesti ja liitettävä hankinta-asiakirjoihin. Han-
kinnoissa tulee noudattaa teknisen osaston johtajan 
hyväksymää yliopiston hankintaohjetta.

Suuruudeltaan 30.000 euron (ALV 0 %) tai sen ylittä-
vissä hankinnoissa on oltava yhteydessä tiedekunnan 
tai kampuksen hankintayhdyshenkilöön, jonka on 
hyväksyttävä hankinnassa noudatettava menettely. 
Tämä määräys ei koske teknisen osaston tai tieto-
tekniikkaosaston tekemiä hankintoja. 

Kynnysarvon ylittävässä hankinnassa tulee noudat-
taa EU-direktiivin mukaista hankintamenettelyä. 
Kynnysarvot vahvistetaan vuosittain.

5.10.3. Kilpailuttaminen

Kaikki hankinnat on kilpailutettava riittävästi. Tämä 
edellyttää tarjousten pyytämistä useammalta kuin 
yhdeltä toimittajalta. Yliopiston hankintaohjeissa 
on kerrottu, miten eri tilanteissa tulee toimia, että 
toimittajien välillä saadaan kilpailua aikaiseksi ja että 
toimittajia kohdellaan tasapuolisesti.

5.10.4. Sopimuksen tai tilauksen tekeminen

Hankinnasta tehtävä sopimus tai tilaus tehdään 
noudattaen sopimuksen tekemistä koskevia voi-
massa olevia yksityisoikeudellisia säännöksiä kuten 
oikeustoimilakia ja kauppalakia. Näihin perustuen 
on laadittu julkisia hankintoja varten omat yleiset 
sopimusehdot. Näitä ja eräiden erikoisalojen hyväk-
syttyjä yleisiä sopimusehtoja voidaan käyttää han-
kinnan laatuun soveltuvalla tavalla lyhennettyinä, 
muutettuina tai lisätiedoilla täydennettyinä.

5.10.5. Vuokraus ja leasing

Irtainta omaisuutta voidaan vuokrata ainoastaan, jos 
vuokrauksen edullisuus ostoon verrattuna voidaan 
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osoittaa laskelmalla. Laskelmasta vastaa menopää-
töksen tekijä.

Jäljennös laskelmasta on toimitettava ensimmäisen 
laskun liitteenä maksuliikettä hoitavaan yksikköön. 
Mikäli on olemassa leasing-puitesopimus, voidaan 
laskelman sijasta viitata tähän sopimukseen.

Sopimukset ja niihin liittyvät laskelmat on säilytet-
tävä yksikössä siten kuin tositteiden säilyttämisestä 
on määrätty kohdassa 7.10.6.

5.11. Matkamenot

5.11.1. Matkamääräys

Matkustaja tekee ennen jokaista virkamatkaa mat-
kasuunnitelman yliopiston sähköisellä matkanhallin-
tajärjestelmällä. Matkustajan esimiehen hyväksyttyä 
matkasuunnitelman suunnitelmasta tulee matkamää-
räys. Kun yksikön johtajan kutsusta/ määräyksestä 
useampi henkilö osallistuu yhteiseen tilaisuuteen 
esim. suunnittelupäivä, projektikokous tai muu vas-
taava eikä osallistujille aiheudu tilaisuudesta kuluja 
tai makseta päivärahoja, ei henkilökohtaisia matka-
suunnitelmia/-määräyksiä tarvita. Matkamääräykseksi 
riittää osallistujaluettelo ja tilaisuuden ohjelma.

Virkamatkaksi ei katsota alle 20 km siirtymistä yliopis-
ton toimipisteestä toiseen. Kirjallinen matkasuunni-
telma hyväksytään vain tapauksissa, joissa henkilö ei 
ole yliopiston henkilöstöjärjestelmässä (ulkopuoliset) 
tai matka maksetaan yliopiston omista varoista (ra-
hastoilta).

Saadakseen korvauksen matkakustannuksistaan mat-
kustajalla on oltava asianmukainen matkamääräys. 

Yliopiston solmimat matkavakuutukset ovat voimas-
sa vain, jos matka perustuu matkamääräykseen.

5.11.2. Matkamääräyksen antajat

Matkamääräyksen antajia eli matkasuunnitelman 
hyväksyjiä ovat tiedekunnan dekaani, laitoksen tai 
tiedekunnan alaisen erillisen yksikön johtaja, eril-
lisen laitoksen johtaja, hallintovirastossa rehtori, 
vararehtori, hallintojohtaja ja osaston johtaja ja 
hallintojohtajan alaisen erillisyksikön päällikkö tai 
heidän määräämänsä. Projektien vastuulliset johtajat 
voivat antaa matkamääräykset oman projektinsa 
työntekijöille.

Kanslerin ja rehtorin matkamääräykset antaa hal-
lintojohtaja.

Dekaanien matkamääräykset antaa hallinto johtaja. 

Erillisen laitoksen johtajan matkamääräyksen antaa 
johtokunnan puheenjohtaja tai muu johtokunnan 
nimeämä henkilö.

Muiden esimiesasemassa olevien matkamääräykset 
antaa heidän esimiehensä.

5.11.3. Matkaennakot

Matkaennakkoa on pyydettävä matkamäärä yksen 
teon yhteydessä sähköisesti siitä yksiköstä, jossa 
maksuliike hoidetaan. Ennakkoa maksetaan enin-
tään 80 % virkamatkan suunnitelman mukaisista 
kustannuksista.

Matkaennakot maksetaan pankkitilille. Ennakko-
pyyntö on tehtävä hyvissä ajoin ennen virkamat-
kaa.

Matkaliput on ostettava laskua vastaan eikä niiden 
hankintaa varten saa ennakkoa kuin poikkeustapa-
uksessa kvestorin päätöksellä. Useamman kerran 
vuodessa matkustaville yliopisto maksaa henkilö-
kohtaisella maksuvastuulla olevan maksukortin 
vuosimaksun. Korttia käytetään ennakon sijasta 
hotellien ja muiden mahdollisten matkustuskulujen 
maksamiseen.

5.11.4. Jatkuva oman auton käyttölupa

Oman auton käyttöluvat myöntää tiedekunnan de-
kaani tai hänen määräämänsä tiedekunnan kanslian 
virkamies. Erillisten laitosten oman auton käyttöluvat 
myöntää laitoksen johtaja. Hallintoviraston oman 
auton käyttöluvat myöntää hallintojohtaja.

Oman auton käyttölupapäätöksistä on toimitettava 
kopio siihen yksikköön, jossa suoritetaan matkalas-
kujen tarkastus. Oman auton käyttöluvan myöntä-
misperusteissa on erityisesti kiinnitettävä huomiota 
oman auton käytön edullisuuteen verrattuna julkis-
ten kulkuneuvojen käyttöön.

Oman auton jatkuvan käyttöluvan saaminen edellyt-
tää, että ajoista pidetään ajopäiväkirjaa.

Työntekijä voi halutessaan käyttää omaa autoa virka-
matkaan ja velottaa matkakulut halvimman yleisen 
kulkuneuvon mukaan liittämällä matkalaskuun esim. 
verkosta tulostetun juna- tai linja-autolipun arvon-
lisäverottoman hinnan vastaavalle matkalle.

5.11.5. Helsingin yliopiston tehtäväalueeseen 
kuuluvasta tilapäisestä opetus-, luento- tai muusta 
tehtävästä maksettavat matkakorvaukset

Helsingin yliopiston tehtäväalueeseen kuulu vasta 
tilapäisestä opetus-, luento- tai muusta vastaavasta 
tehtävästä, josta asianomaiselle maksetaan palk-
kiota tai henkilö on muuten palkansaaja, voidaan 
sopimuksesta korvata matkakustannukset enintään 
valtion matkustussäännön mukaisesti edellyttäen, 
että muut säännökset eivät estä korvauksen mak-
samista.

Muulle henkilölle kuin palkansaajalle voidaan yli-
opiston tehtäviin kuuluvasta tilapäisestä matkasta 
korvata ainoastaan toteutuneet matkakulut alku-
peräisen tositteen mukaan valtiolle edullisimman 
vaihtoehdon mukaisesti.

Päivärahat, kilometrikorvaukset, ateriakorvaukset 
ovat muulle kuin palkansaajalle verotettavaa tuloa. 
Ne on maksettava yliopiston henkilötieto- ja palkan-
maksujärjestelmien kautta.
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5.11.6. Ulkopuolisten kustantamat virka matkat

Ulkopuolisen tahon rahoittaman matkan vastaan-
ottamista on arvioitava kokonaisuutena. Kokonais-
harkinnassa on kiinnitettävä huomiota siihen, onko 
matkan vastaanottaminen hyväksyttävää yliopiston 
toiminnan kannalta. Erityisesti on kiinnitettävä huo-
miota seuraaviin asioihin:

-   mikä on rahoittajan suhde yliopistoon

-   miten matkan vastaanottaminen vaikuttaa tasa- 
    puolisuuteen virkatehtävien hoidossa

-   onko kysymyksessä kilpailuasetelma

-   matkan rahoittamisen syyt

-   matkan rahallinen arvo

-   matkan oheistarjonta ja muut vastaavat  seikat

-   mitä ulkopuolinen taho odottaa yliopistolta.

Kilpailuasetelma liittyy hankintoihin, joissa matkan 
tarjoaja on kilpailevana osapuolena. 

Ulkopuolisten tahojen rahoittamat virkamatkat 
edellyttävät matkamääräystä. Matkamääräyksen an-
tajan tehtävänä on arvioida, onko matka yliopiston 
toiminnan kannalta perusteltu. Matkamääräyksestä 
on käytävä ilmi rahoittaja.

Ulkopuolisten rahoittamiin virkamatkoihin liittyvät 
matkatarjoukset, -määräykset ja -suunnitelmat sekä 
mahdollinen matkakertomus säilytetään matka-
määräyksen antajan yksikössä siten kuin tositteiden 
säilyttämisestä on määrätty kohdassa 7.10.6.

5.11.7. Taksin käyttö

Taksin käyttö ulkomaille suuntautuvan virkamatkan 
yhteydessä matkalla lentotoimistoon tai asemalle tai 
lentoasemalta tai toimistosta voidaan korvata, mikäli 
taksin käyttö on ilmeisen välttämätöntä, taloudellis-
ta tai olosuhteisiin nähden tarkoituksenmukaista.

Kotimaan virkamatkalla voidaan korvaus taksin käy-
töstä suorittaa, mikäli lentokone lähtee tai saapuu 
kello 21.00 – 7.30 välisenä aikana.

Muiden virkatehtävien suorittamiseen voidaan 
käyttää taksia vain silloin, kun se on ilmeisen talou-
dellista verrattuna muiden kulkuneuvojen käyttöön 
tai olosuhteiden vuoksi välttämätöntä.

5.11.8. Matkustus- ja majoituspalvelujen hankki-
minen valtiolle edullisimmalla tavalla

Hankittaessa matkustus- ja majoituspalveluja on 
aina hyödynnettävä yliopiston solmimia hotelleja 
sekä lento-, juna- ja laivamatkoja koskevia alen-
nussopimuksia. Sopimushintoja halvempia muita 
vaihtoehtoja voi käyttää.

Helsingin yliopisto on solminut ulkomaanmatkoja 
koskevan matkavakuutussopimuksen, joka koskee 
Helsingin yliopistoon palvelussuhteessa olevien 

ulkomaille suuntautuvia virkamatkoja. Erillisiä va-
kuutuksia ei matkustajille makseta.

5.11.9. Matkalasku

Valtion matkustussäännön mukainen matkalasku on 
tehtävä viipymättä matkan jälkeen. Matkalasku on 
esitettävä viimeistään kahden kuukauden kuluttua 
matkan päättymisestä lukien. 

Matkalaskut tehdään yliopiston matkanhallintajär-
jestelmällä. Yliopiston omista varoista (rahastoilta) 
maksettavat matkalaskut tehdään kuitenkin pape-
rilla. Paperisen matkalaskun tekevät myös henkilöt, 
jotka eivät ole yliopiston henkilöstöjärjestelmässä 
(ulkopuoliset).

Kvestori voi hakemuksesta myöntää luvan korva-
uksen maksamiseen, vaikka korvausta ei ole haettu 
määräajassa. Korvattavaa summaa pienennetään 
näissä tapauksissa verottomien korvausten osalta.

Kvestori antaa matkustamista, matkalaskuja ja niiden 
liitteitä koskevat tarkemmat ohjeet. 

5.11.10. Matkalaskun tarkastaminen ja hyväksymi-
nen

Rehtori, vararehtori, dekaani, laitoksen ja tiede-
kunnan alaisen erillisen yksikön johtaja, erillisen 
laitoksen johtaja, hallintojohtaja ja hallintoviraston 
osaston johtaja ja hallintojohtajan alaisen erillisyk-
sikön päällikkö sekä projektin vastuullinen johtaja 
määräävät matkalaskujen tarkastajat yksiköidensä 
osalta.

Matkalaskun tarkastajan on todettava, että virka-
matka on asianmukaisesti suoritettu, veloitetuista 
kuluista on liitteenä alkuperäiset laskut/kuitit ja 
matkalasku on matkustussäännön mukainen. 

Matkalaskun hyväksyy matkamääräyksen antaja.

5.12. Edustusmenot ja henkilöstötilaisuudet

Määrärahoja voidaan käyttää edustukseen vain, mi-
käli talousarvion määrärahan perustelut sen sallivat. 
Määrärahoja voidaan käyttää edustustarkoituksiin 
vain tavanomaisen vieraanvaraisuuden tai huomaa-
vaisuuden osoittamiseksi yliopiston tehtäväalueella 
toimiville sekä koulutus-, juhla- tai muissa vastaavissa 
tilaisuuksissa viraston tai laitoksen omalle henki-
lökunnalle. Tavanomaisuutta on tulkittava hyvin 
suppeasti.

Edustustilaisuuksissa yliopisto korvaa pääsääntöisesti 
yhden isännän kulut yhtä vierasta kohden. Yhtä 
tilaisuutta kohden korvataan kuitenkin enintään 
viiden isännän menot. Valtion varoista ei voida 
korvata isäntien eikä vieraiden puolisoiden osuutta 
edustusmenoista.

Menot tarkastetaan ja hyväksytään niin kuin muut-
kin menot.

Johtajat valvovat oman yksikkönsä edustus- ja 
henkilöstötilaisuuksiin liittyvien menojen kohtuul-
lisuutta.
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Kvestori antaa tarvittaessa edustusmenojen ja hen-
kilöstötilaisuuksien menojen maksamiseen liittyviä 
tarkempia ohjeita.

5.13. Henkilöstölle maksettavat    
kulukorvaukset

Yliopisto voi maksaa henkilöstöön kuuluvalle kor-
vauksen henkilön oman omaisuuden käyttämisestä 
yliopiston vastuulla olevissa tehtävissä.

Korvauksesta on tehtävä etukäteen kirjallinen sopi-
mus dekaanin, laitoksen johtajan, erillisen laitoksen 
johtajan tai hallintovirastossa hallintojohtajan ja 
työntekijän välillä. 

Työntekijän tulee maksaa itse kaikki omaisuu teen
liittyvät kiinteäluontoiset maksut. 

Kulukorvaukseen liittyvät laskut tarkastetaan ja 
hyväksytään niin kuin muutkin laskut.

5.14. Palkkojen, palkkioiden ja apurahojen maksu

5.14.1. Palkkojen laskeminen ja maksaminen

Palkanlaskennasta vastaa henkilöstö- ja lakiasiain 
osasto. Henkilöstöjohtaja voi päättää, että palkan-
laskennan edellyttämiä tietoja voidaan syöttää hen-
kilötietojärjestelmään myös yksiköissä. Tarkemmat 
määräykset palkanlaskennan toteuttamisesta antaa 
henkilöstö- ja lakiasiain osaston johtaja.

Palkkojen katteiden maksussa voidaan käyttää pan-
kin suoraveloitusmenettelyä. Kvestorin määräämä 
henkilö tarkastaa, että yliopiston tililtä veloitetut 
palkkojen katteet täsmäävät hyväksytyn palkkaluet-
telon palkkasummaan. 

5.14.2. Palkkaluettelon ja muun palkanmak sun
tarkastaminen ja hyväksyminen

Palkkaluettelon tarkastuksessa on todettava, että 
palkkaluettelon sisältö on sekä asiallisesti että nu-
merollisesti oikea. Palkkaluettelon tarkastuksesta 
vastaavat henkilöstöjohtajan määräämät henkilöt.

Palkkaluettelon hyväksyy ennen palkkojen maksua 
henkilöstöjohtaja.

Palkkoja koskevat erilliset maksulomakkeet hyväksyy 
henkilöstöjohtajan määräämä henkilö.

5.14.3. Palkkiolasku 

Palkkioista ja lyhytaikaisista tilapäisistä tehtävistä 
on kirjoitettava palkkiolasku, joka sisältää laskut-
tajan nimen, henkilötunnuksen, osoitetiedot ja 
verotuskunnan sekä tiedot työn suoritusajasta ja 
maksuperusteesta. Laskussa on oltava laskuttajan 
allekirjoitus ja päiväys.

Palkkiolaskun tarkastuksessa ja hyväksymisessä 
yksikössä noudatetaan, mitä palkkamenon tarkas-
tamisesta ja hyväksymisestä on määrätty. Palkkiot 
syötetään henkilöstöjärjestelmään ja maksetaan 
palkanmaksujärjestelmällä.

5.14.4. Palkkamäärärahan riittävyys

Palkka- ja palkkiomääräyksen antaja tai apuraha-
määräyksen antaja vastaa sitä, että tilit, joille meno 
kirjataan, ovat oikeat ja määräraha on riittävä.

5.14.5. Työ- ja käyttökorvausmenojen   
maksaminen

Työ- ja käyttökorvauksista on toimitettava enna-
konpidätys, ellei korvauksen saajaa ole merkitty 
ennakkoperintärekisteriin.

Ennakkoperintärekisteröinnin tarkastamisesta ja re-
kisteröimättömille yhteisöille maksettavista laskuista 
on määrätty kohdassa 5.3.

Jos korvauksen saaja esittää verokortin, joka on 
annettu ao. tuloja varten, maksu hoidetaan palk-
kaasioiden kautta. 

5.14.6. Puhelimen luontoisetumenettely

Henkilöstöjohtaja antaa ohjeet puhelinten luon-
toisetumenettelystä.

5.14.7. Apurahat

Toimintamenoista maksettavista apurahoista pääte-
tään seuraavasti:

- Samalle henkilölle maksettavista, vuodessa yh-
teensä vähintään 3500 euron suuruisista apurahois-
ta päättää tiedekuntaneuvosto, erillisen laitoksen 
johtokunta tai rehtori.

- Samalle henkilölle maksettavista, vuodessa yh-
teensä alle 3500 euron suuruisista apurahoista 
päättää tiedekunnan dekaani, laitoksen tai muun 
yksikön johtaja.

Apurahat syötetään henkilöstöjärjestelmään ja 
maksetaan palkanmaksujärjestelmällä. Apuraha 
tarkastetaan ja hyväksytään kuten palkkameno.

5.14.8. Ilmoitukset viranomaisille

Vuosi-ilmoitukset hyväksyy henkilöstöjohtaja. Ve-
roennakoiden, sosiaaliturvamaksujen, lähdeverojen, 
eläkemaksujen, tapaturma- ja taloudellisen tuen 
maksujen, työttömyysvakuutusmaksujen, ulosot-
tojen ja ammattiliittojen jäsenmaksujen tilitykset 
allekirjoittaa kvestori tai hänen määräämänsä. 

5.15. Työterveyshuollon menot

Henkilöstöjohtaja ja muiden yksiköiden johtajat 
vastaavat siitä, että kaikki terveystietoja käsittelevät 
antavat vaitiolositoumuksen. 

Henkilöstöjohtaja määrää työterveyshuollon las-
kujen tarkastajat ja hyväksyjät hallintovirastossa. 
Yksikön johtaja määrää yksikön työterveyshuollon 
laskujen tarkastajat.

Työpaikkaterveydenhuollon järjestäjät vastaavat 
tietojen suojaamisesta omalta osaltaan.
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Henkilöstö- ja lakiasiain osasto vastaa työterveys-
huollon laskujen liitteiden säilyttämisestä siten, 
että tietosuoja- ja tietoturvallisuusvelvoitteita nou-
datetaan.

5.16. EU-hankkeisiin liittyvät siirtomenot ja muut 
siirtomenot

Euroopan unionin rahoittamiin hankkeisiin liittyvien 
siirtomenojen maksaminen hoidetaan keskitetysti 
kvestuurissa. Tätä varten hankkeen vastuullinen 
johtaja lähettää tarkastetut ja hyväksytyt tositteet 
kvestuuriin. Maksunsaajan pankkiyhteystiedoista on 
oltava luotettava todistus tai vastaava.

Muut siirtomenot tarkastetaan ja hyväksytään niin 
kuin muutkin menot. 

6. TULOJEN KÄSITTELY

6.1. Yleistä

Tulojen on perustuttava säädöksiin, määräyksiin, 
tehtyihin päätöksiin tai asianmukaisesti solmittuihin 
sopimuksiin.

Hallintovirasto voi tarvittaessa antaa tarkentavia 
ohjeita menettelytavoista.

6.2. Suoritteiden hinnoittelu, sopimusten solmi-
minen, yliopistoa sitovien tarjousten ja rahoitus-
hakemusten tekeminen

6.2.1. Suoritteiden yleiset hinnoitteluperiaatteet

Konsistori päättää suoritteiden yleiset hinnoittelu-
periaatteet.

6.2.2. Hinnoitteluperusteiden tai erityisen hinnas-
ton hyväksyminen 

Mikäli hinnoitteluperusteita tai hintaa ei ole asetuk-
sessa tai ministeriön tai muun viranomaisen päätök-
sessä määrätty, päättää yliopiston yleisten hinnoit-
teluperiaatteiden mukaisista hinnoitteluperusteista 
tai hinnastosta rehtori, vararehtori, tiedekunnan 
dekaani, erillisen laitoksen johtokunta ellei johto-
säännössä ole toisin määrätty ja hallintovirastossa 
hallintojohtaja tai muu johtosäännössä määrätty.

6.2.3. Yksittäisen maksullisen suoritteen hinnoit-
telu

Yksittäisen maksullisen suoritteen hinnoittelusta 
vastaa koko tiedekunnan tai tiedekunnan kanslian 
osalta dekaani, laitoksen tai tiedekunnan alaisen 
erillisen yksikön osalta johtaja tai erillisen laitoksen 
johtaja tai erikseen asetetun projektin vastuullinen 
johtaja. Hallintovirastossa hinnoittelusta vastaavat 
hallintojohtaja, osaston johtaja, hallintojohtajan 
alaisen erillisyksikön päällikkö tai heidän määrää-
mänsä.

6.2.4. Rahoitushakemukset

Haettaessa koti- tai ulkomaiselta rahoittajalta, 
kuten valtion viranomaiselta, kunnalta, julkiselta 
tai yksityiseltä yhteisöltä tai säätiöltä, rahoitusta 

Helsingin yliopistossa tapahtuvaan tutkimukseen tai 
muuhun toimintaan tulee hakemuksessa tai muussa 
asiakirjassa olla yliopiston puolelta asianomaisen 
yksikön johtajan hyväksyntä. Mikäli kyseessä on 
ulkomaista tutkimusrahoitusta koskeva hakemus, 
on asiakirja vahvistutettava hallintoviraston tut-
kimusasiat – yksikössä. Hyväksyjä vastaa siitä, että 
yksikön resurssit riittävät hakemuksen mukaisen 
työn suorittamiseen

Hyväksymisen sisältävä asiakirja on säilytettävä 
asianomaisessa yksikössä kuten sopimus.

Jos kyseessä on henkilökohtainen apuraha, jota ei 
ole haettu yliopiston nimissä, mutta tutkimus- tai 
muu toiminta tapahtuu yliopiston tiloissa, on saajan 
ilmoitettava tästä asianomaisen yksikön johtajalle. 
Jos tutkimuksessa käytetään yliopiston tiloja tai lait-
teita, on hyväksymisen edellytyksenä se, että niiden 
käytöstä tehdään yksikön kanssa kirjallinen sopimus, 
jossa määritellään käytöstä suoritettava korvaus.

6.2.5. Maksullisen toiminnan ja yhteisra hoitteisen
toiminnan tarjoukset ja sopi mukset

Maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toiminnan 
(ei koske Euroopan unionin tutkimus-, kehitys-, kou-
lutus-, rakennerahasto- ja muita hankkeita, joista on 
määrätty kohdassa 6.2.8.) tuloja koskevat kotimaiset 
tarjoukset ja sopimukset hyväksyy ja allekirjoittaa 
esittelystä tiedekunnan dekaani, erillisen laitoksen 
johtaja tai hallintovirastossa hallintojohtaja, jos yli-
opiston tulot sopimuksen mukaan ovat 50.000 euroa 
tai sen alle. Jos yllämainitun tarjouksen tai sopimuksen 
arvo on alle 4.000 euroa voi sopimuksen allekirjoittaa 
myös laitoksen joh taja tai erillisen laitoksen alaisen 
yksikön johtaja dekaanin, erillisen laitoksen johtajan 
tai hallintojohtajan kirjallisen valtuutuksen nojalla. 

Maksullisen toiminnan ja yhteisrahoitteisen toimin-
nan (ei koske Euroopan unionin tutkimus-, kehitys-, 
koulutus-, rakennerahasto- ja muita hankkeita, joista 
on määrätty kohdassa 6.2.8.), yli 50.000 euron suurui-
set tarjoukset ja sopimukset hyväksyy kvestorin esit-
telystä rehtori tai hänen määräämänsä vararehtori. 

Lisäksi kaikkiin sopimuksiin tulee aina hankkeen joh-
tavan tutkijan tai muun vastuuhenkilön ja laitoksen 
johtajan allekirjoitukset.

6.2.6. Sponsorointia koskevat sopimukset

Sponsoroinnilla tarkoitetaan sponsorin ja yliopiston 
väliseen sopimukseen perustuvaa yhteistyötä, jossa 
sponsori panoksellaan tukee yliopiston toimintaa ja 
saa vastikkeeksi vähintäänkin aineetonta hyötyä.

Sponsorin saama vastike voi olla mediahyötyä, jossa 
yliopisto omassa viestinnässään antaa näkyvyyttä 
sponsorille. Esimerkki mediahyödystä on sponsoroi-
van yrityksen tai yhteisön logo kongressiesitteessä 
tai tutkimushankkeiden yhteydessä. Imagohyödyllä 
tarkoitetaan tilannetta, jossa sponsori hyödyntää 
yliopiston imagoa käyttämällä yliopiston nimeä, 
tunnusta tai muuta vastaavaa omassa markkinointi-
viestinnässään.
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Mikäli sponsori saa vastikkeeksi aineellista tavaraa 
tai palvelua, on kysymyksessä yliopiston maksullinen 
toiminta.

Sponsoriyhteistyösopimus on tehtävä kirjallisesti ja 
sopimukseen on kirjattava sponsoriyhteistyön koko 
sisältö. Sopimukset hyväksytään ja allekirjoitetaan 
kuten maksullisen toiminnan ja kansainväliset sopi-
mukset kohtien 6.2.5. ja 6.2.7 mukaisesti.

Kaikki sponsorilta saatavat panokset on kirjattava 
yliopiston liike- ja talousarviokirjanpitoon Valtio-
konttorin määräysten mukaisesti.

Sponsorointi ei saa vaarantaa luottamusta Helsingin 
yliopiston toimintaa kohtaan.

6.2.7. Kansainväliset tarjoukset ja sopi mukset

Kaikki kansainväliset tutkimustarjoukset ja -sopimuk-
set yliopistolle tulevien tulojen määrästä riippumatta 
hyväksyy rehtori tai hänen määräämänsä vararehtori 
kehittämisosaston tutkimusasiat -yksikön päällikön 
tai muun rehtorin määräämän esittelystä. Lisäksi 
kaikkiin tarjouksiin tai sopimuksiin tulee aina hank-
keen johtavan tutkijan tai muun vastuuhenkilön ja 
laitoksen johtajan allekirjoitukset. 

Muut kansainväliset tarjoukset tai sopimukset kuin 
tutkimussopimukset jokainen yksikkö käsittelee 
itse tai yhdessä hallintoviraston sen osaston kanssa, 
jonka toimialaan sopimus kuuluu. Kansainvälinen 
tarjous tai sopimus tarkoittaa tarjousta/sopimusta, 
jonka yhden tai useamman osapuolen kotipaikka 
on ulkomailla. 

6.2.8. Euroopan unionin rahoituksella toteutet-
tavissa hankkeissa noudatettavista menettely-
tavoista päättäminen 

Euroopan unionin tutkimus- ja kehitys- ja rakennera-
hastohankkeita koskevat hakemukset, tarjoukset ja 
sopimukset allekirjoittaa rehtori tai hänen määrää-
mänsä vararehtori. Esittelijänä on kehittämisosaston 
tutkimusasiat -yksikön päällikkö tai muu rehtorin 
määräämä.

Hankkeen osallistujien välillä allekirjoitettaviin so-
pimuksiin, kuten konsortiosopimuksiin, tulee aina 
lisäksi hankkeen johtavan tutkijan tai muun vastuu-
henkilön ja laitoksen johtajan allekirjoitukset.

Muut Euroopan unionin hankkeita koskevat hake-
mukset tarjoukset ja sopimukset jokainen yksikkö 
käsittelee itse yhdessä hallintoviraston sen osaston 
kanssa, jonka toimialaan sopimus kuuluu. Nämä 
tarjoukset ja sopimukset allekirjoittaa tiedekunnan 
dekaani tai erillisen laitoksen johtaja.

Tutkimus- ja kehittämisohjelmien ja koulutusohjel-
mien kirjanpito ja maksuliike hoidetaan keskitetysti 
kvestuurin kansainvälisiä asioita hoitavassa ryhmäs-
sä.

Rakennerahastojen hankkeisiin liittyvä kirjanpito 
ja maksuliike hoidetaan samalla tavalla kuin kaikki 
muu kirjanpito ja maksuliike.

Euroopan unionin rahoittamien hankkeiden palk-
kojen, palkkioiden ja apurahojen maksusta vastaa 
henkilöstö- ja lakiasiain osasto.

Vuosi- ja loppuraporttien laadinnasta vastaa se laitos 
tai muu yksikkö, jossa on hankkeen toteuttamisvas-
tuu. Kvestuurin taloussihteeri tarkastaa raportit. 
Kvestori tai hänen määräämänsä allekirjoittaa ra-
portit.

Muut taloushallintoon liittyvät Euroopan unionin 
komission vaatimat asiakirjat allekirjoittaa kvestori 
tai hänen määräämänsä.

Rehtori päättää muista Euroopan unionin rahoitta-
missa hankkeissa noudatettavista menettelytavoista 
kehittämisosaston virkamiehen esittelystä.

6.2.9. Teknisen hallinnon kiinteistö- ja tilasopimukset

Hallintoviraston johtosäännön mukaan teknisen 
osaston johtaja päättää teknisen hallinnon kiinteis-
tö-, tila- ja hankintasopimuksista ja niihin liittyvistä 
hinnastoista, ellei teknisen osaston työjärjestyksessä 
ole toisin määrätty.

6.2.10. Muun budjettia täydentävän rahoi tuksen
vastaanottaminen

Muun budjettia täydentävän kotimaisen tai ulko-
maisen rahoituksen vastaanottamisesta päättää 
yksikön johtaja ja hallintovirastossa hallintojohtaja 
ellei vastaanottamisesta ja hyväksymisestä ole muuta 
säädetty tai määrätty. Mikäli tällainen rahoitus tu-
lee ulkomailta, on vastaanottaminen vahvistettava 
hallintoviraston tutkimusasiat -yksikössä.

6.3. Lahjoitusvarojen vastaanottaminen

Lahjoitusten on perustuttava lahjakirjaan tai vastaa-
vaan asiakirjaan. Merkittävät lahjoitukset hyväksyy 
konsistori. Muut lahjoitukset hyväksyy kvestori. 

Lahjoitusvarojen vastaanottamisen edellytyksenä 
on

- että varat ovat käytettävissä sellaisiin tarkoituksiin, 
jotka kuuluvat yliopiston tehtäviin;

- että lahjoitusvarat ja/tai niiden tuotto riittävät yh-
dessä muiden käytettävissä olevien varojen kanssa 
lahjoituksen tarkoituksen toteuttamiseen;

- että lahjoitusvarojen vastaanottamisesta ja hoi-
dosta ei aiheudu yliopistolle merkittävässä määrin 
lisämenoja; ja

- että lahjoitus ei sisällä sellaista toimeksiantoa, jonka 
mukaan lahjoitusvaroilla suoritetun työn tulokset 
ovat yksinomaan tai pääasiallisesti lahjoittajan käy-
tettävissä.

6.4. Rahoituksen seuranta ja valvonta

6.4.1. Projektikoodien avaaminen

Kvestuuri perustaa maksullisen ja yhteisrahoittei-
sen toiminnan ja muun täydentävän rahoituksen 
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seurantaa varten projektikoodit taloushallinnon 
järjestelmään. Perustettaessa on rahoituksesta 
oltava myöntöpäätös, sopimus tai muu luotettava 
asiakirja, jonka avulla voidaan varmistua rahoituksen 
määrästä, ajasta ja muista ehdoista. Projekti avataan 
määräajaksi. Määräajan pidentäminen edellyttää 
kirjallista päätöstä rahoituksen myöntäjältä.

Projektikoodin avaaminen ja määrittely on edellytys 
määrärahan käytölle. Projektin avauslomakkeessa on 
oltava yksikön johtajan, projektin vastuullisen joh-
tajan ja ao. tiedekunnan dekaanin tai määräämänsä 
allekirjoitukset.

6.4.2. Rahoituksen raportointimenettelyt

Yksikön johtaja ja projektin vastuullinen johtaja 
vastaavat yksikön projektien raportoinnista ja rahoi-
tuksen riittävyydestä. 

Yksikkö vastaa projektien rahoituksen ylityksistä. 

Yksiköiden on oltava jatkuvasti tietoisia omien suo-
ritteidensa kustannusvastaavuudesta.

Kvestuuri vastaa projektien kirjanpidosta ja rahoi-
tuksen yleisseurannasta.

6.4.3. Henkilökohtaisesta apurahasta teh tävä
ilmoitus

Jos yliopistoon palvelussuhteessa oleva henkilö saa 
henkilökohtaisen apurahan, on apurahasta tehtävä 
ilmoitus kvestuuriin web-lomakkeella kuukauden ku-
luessa apurahan myöntämisestä. Laitoksen johtajan 
tulee valvoa, että ilmoitukset tehdään.

6.5. Tuloja koskevien sopimusten rekisteröinti ja 
arkistointi

Sopimukset, yliopistoa sitovat tarjoukset, tarjouksen 
hyväksymiset ja tilausvahvistukset rekisteröidään ja 
arkistoidaan yliopiston arkistosäännön mukaisesti 
tiedekunnassa, erillisessä laitoksessa tai hallintovi-
rastossa sen mukaan missä ne on hyväksytty. 

6.6. Tulojen ja saatavien käsittely ja valvonta

6.6.1. Tulojen laskutus

Syntynyt saaminen on laskutettava viipymättä. Las-
kua ei tarvita, jos kysymyksessä on käteissuoritus tai 
jos peritään määräaikoina toistuvia tuloja, jotka on 
sovittu tai säädetty vaatimatta maksettaviksi.

Yliopiston laskutusvaluutta on euro, ellei muuta ole 
yliopistoa sitovasti määrätty tai sovittu. 

Kvestori antaa yleisohjeet laskutuksesta.

6.6.2. Tuloja koskevien laskujen tarkastus ja hy-
väksyminen

Yksikön johtaja määrää lähtevien laskujen tarkas-
tajat, joiden on varmistettava, että laskun sisältö on 
asiallinen ja lasku on numerollisesti oikea. Yksikön 
johtaja tai hänen määräämänsä hyväksyy tuloja 

koskevat laskut. Hyväksyminen voidaan tehdä myös 
lomakkeeseen tai listaan, joka sisältää laskujen 
tiedot.

Hyväksyjän on varmistuttava siitä, että tulo on lail-
lisen tuloperusteen tai laillisesti tehdyn päätöksen 
mukainen sekä siitä, että tositteessa ovat asianmu-
kaiset tili- ja tarkastus merkinnät.

Hyväksyminen on päivättävä ja allekirjoitettava. 
Tulon asiallisen tarkastajan ja hyväksyjän on oltava 
eri henkilö.

6.6.3. Myyntireskontran hoitaminen

Myyntilaskuista on pidettävä reskontraa. Kvestori 
määrää myyntireskontran hoidosta ja valvonnasta 
ja täsmäytysten suorittajasta.

Jos yksiköllä on oma, automaattisesti valtion tilille 
tyhjenevä tulotili, yksikön johtaja määrää yksikön 
myyntireskontran tai vastaavan myyntilaskujen seu-
rantajärjestelmän hoidosta ja valvonnasta. Saatavien 
määrä on voitava selvittää jatkuvasti.

6.6.4. Tulojen tarkastajien ja hyväksyjien tehtävät

Saadun maksusuorituksen kirjaamiskelpoisuus on 
varmistettava tarkastamalla, että suoritus on vel-
komisasiakirjan mukainen. Kvestori määrää saadun 
maksusuorituksen tarkastajat ja hyväksyjät. Jos las-
kuttavalla yksiköllä on oma tulotili, johtaja määrää 
tarkastajat.

Tarkastuksesta sekä hyväksymisestä on tositteeseen 
tai suorituksia koskevaan yhteenvetoon tehtävä 
päivätyt ja allekirjoitetut merkinnät.

Kohdassa 5.4. oleva määräys hyväksyjistä pidettävästä 
luettelosta koskee myös tulojen hyväksyjiä. Tuloja 
koskevat hyväksyjäluettelot säilytetään kvestuurissa.

6.6.5. Hyvityslaskut

Mikäli laskussa on ilmeinen asia- tai laskuvirhe on 
kirjoitettava hyvityslasku ja uusi lasku. Hyvityslas-
kussa on mainittava hyvittämisen perustelu ja se, 
mitä laskua hyvitys koskee. 

Yksikön johtaja määrää hyvityslaskujen laatimisesta. 
Yksikössä on oltava etukäteen vahvistetut hyvityslas-
kujen laatimista koskevat periaatteet.

Hyvityslasku tarkastetaan ja hyväksytään niin kuin 
tuloja koskeva lasku.

Saatavien poistaminen kirjanpidosta voidaan tehdä 
vain kvestorin päätöksellä.

6.7. Erääntyneiden saatavien perintä

Saatavien perintä ja sen valvonta on hoidettava siten, 
että kaikki saatavat tulevat ajallaan ja asianmukai-
sesti perityiksi. Saatavien perintää hoitavia yksiköitä 
ovat yksiköt, joilla on oma tulotili ja muiden osalta 
kvestuuri tai tiedekunnan talousasioista vastaava 
yksikkö tai kampuspalveluyksikkö sen mukaan, missä 
yksikön saatavia hoidetaan. 
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Mikäli saatavaa ei ole maksettu määräajassa, on 
saatavia hoitavan yksikön kehotettava velallista, ellei 
asiasta ole toisin säädetty tai määrätty, ensin kirjeit-
se maksamaan velkansa määräajassa. Jos saatavaa 
viivästyskorkoineen ei ole kehotuksesta huolimatta 
maksettu määräajassa, on asiassa ryhdyttävä perimis-
toimenpiteisiin.

Perintätoimenpiteistä vastaa kvestuuri. Kves tori 
määrää saatavien perinnässä noudatettavista menet-
telytavoista. Kvestori voi tehdä saatavien perinnästä 
sopimuksen perintätoimiston kanssa. Yliopiston yk-
sikön liittyminen tällaiseen sopimukseen edellyttää 
kvestorin päätöstä. 

Palkkasaatavien perinnästä vastaa ensisijai sesti hen-
kilöstö- ja lakiasiain osasto ja ei reskontrassa olevien 
vuokrien perinnästä tekninen osasto.

6.8. Saatavien poistaminen 

Päätökset saatavien poistamisesta tekee kvestori. 

Saatavien poistamisessa noudatetaan voimassaolevia 
valtion talousarvion yleisiä soveltamismääräyksiä.

Valtion saamisen perimisestä luopuminen saa tapah-
tua vasta sen jälkeen, kun on luotetta vasti selvitetty, 
ettei saamista velallisen todetun varattomuuden 
tai muun siihen verrattavan syyn takia voida saada 
perittyä. Tämänkin jälkeen on seurattava jatkuvasti 
velallisen taloudellista asemaa, ja mikäli tälle ilmaan-
tuu varoja, ryhdyttävä perintään.

Vähäiset saatavat jätetään perimättä sen mukaisesti, 
kuin niistä on erikseen säädetty.

Maksullisen toiminnan saatavat poistetaan käyt-
täen laskuttaneen yksikön maksullisen toiminnan 
määrärahaa.

6.9. Yhteisömyynti (tavaran myynti EU:n jäsenmai-
hin)

Yksikössä laskuttaja vastaa siitä, että asiakkaan 
arvonlisäveronumero on oikea. Kvestuuri vastaa 
yhteisömyynnin yhteenvetoilmoituksen laatimisesta. 
Yksikössä, jonka laskut eivät ole yliopiston myynti-
reskontrassa, johtaja tai hänen määräämänsä vastaa 
siitä, että yhteisömyynnin laskut toimitetaan kves-
tuuriin yhteenvetoilmoituksen laatimista varten. 

7. KIRJANPITO JA MUU LASKENTATOIMI

7.1. Yleiset määräykset

Helsingin yliopiston tiliviraston kirjanpito hoidetaan 
noudattaen niitä säädöksiä ja määräyksiä, joita val-
tion kirjanpidosta on annettu. 

7.2. Kirjanpitokokonaisuus

Kirjanpitojärjestelmä käsittää voimassa olevien sää-
dösten ja määräysten mukaisen liikekirjanpidon ja 
talousarviokirjanpidon, valtuuskirjan pidon, sisäisen
kirjanpidon sekä tarvittavat apukirjanpidot, joita 
ovat osto- ja myyntireskontrat, laskutus- ja tilausten 
käsittelyjärjestelmät, sähköinen laskujen käsittely- 

ja arkistointijärjestelmä, käyttöomaisuuskirjanpito, 
varastokirjanpidot sekä kassapankkijärjestelmällä 
pidetty kirjanpito.

Kvestuurissa tehdään apukirjanpitojen täsmäytykset 
ja kuukausittaiset täsmäytyslaskelmat sekä taseti-
lien ja määrärahojen seurantaa ja tiliyhdistelmien 
valvontaa. Kvestuurin reskontranhoitajat valvovat 
sähköisessä järjestelmässä laskujen kiertoa ja tekevät 
maksuvalmiiden laskujen tarkastusta. Täydentävän 
rahoituksen hoitajat valvovat projektien yleistä 
rahankäyttöä.

 Valtiolle lahjoitetuista rahastoiduista varoista pide-
tään erikseen kirjaa.

7.3. Sisäinen kirjanpito

Yliopistossa suoritetaan sisäistä laskentaa, joka 
tuottaa yliopiston johtamista varten tietoa voimava-
roista, kustannuksista, suoritteista ja toiminnan tu-
loksellisuudesta. Lisäksi sisäisellä laskennalla saadaan 
suunnittelu-, tarkkailu- ja informaatiolaskelmia.

Sisäisen kirjanpidon järjestämisestä, ylläpidosta, val-
vonnasta ja kehittämisestä vastaa kvestuuri. 

7.4. Kustannuslaskenta

Yliopistossa toteutetaan kustannuslaskentaa, jolla 
selvitetään tulosalueiden kustannukset organisaatio-
tasoittain. Kustannukset kohdennetaan laskentakoh-
teiden tulosalueille joko suorina kuluina, kulutettujen 
suoritteiden mukaan määräytyvinä sisäisinä kuluina 
tai sovitun perusteen mukaan vyörytettyinä sisäisinä 
kuluina. Työaika kohdennetaan tulosalueille työnte-
kijäryhmittäin. 

Kustannuslaskennassa noudatettavat yleiset periaat-
teet päättää konsistori.

Kustannuslaskennan kehittämisestä ja valvonnasta 
vastaa kvestuuri.

7.5. Maksullisen toiminnan kannattavuuden seu-
ranta

Maksullisen toiminnan seuranta toteutetaan omil-
la kirjanpidon tileillä. Yliopistotason maksullisen 
toiminnan kannattavuuslaskelmissa yliopisto- ja 
laitostason yhteisten tukitoimintojen käyttö koh-
dennetaan maksulliseen toimintaan käyttäen 
maksullisen toiminnan tulojen osuutta yliopiston 
kokonaisrahoituksesta.  Projektikohtaisessa seuran-
nassa yliopistotason tukitoimintojen kustannukset 
veloitetaan projekteilta yhteiskustannuslisällä.

Kvestuurin taloussuunnittelu vastaa maksullisen 
toiminnan kannattavuuden seurannasta.

7.6. Osakirjanpitojen valvonta

Kvestori määrää osakirjanpitojen ja pääkirjanpidon 
täsmäytysten suorittajat ja henkilöt, jotka vastaavat 
kvestuurissa osakirjanpitojen hoidosta ja valvon-
nasta.
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Yksiköiden johtajat määräävät yksiköiden osalta 
osakirjanpitojen käyttäjistä ja yksikkötason valvon-
nasta.

7.7. Sähköiset menettelyt

Kirjanpidon sähköiseen käsittelyyn tarvittavat luvat 
Valtiokonttorille valmistelee kvestuurin taloussuun-
nittelu ja allekirjoittaa kvestori.

Kvestori määrää sähköisesti käsiteltyjen tosit teiden,
kirjanpitotapahtumien ja kirjanpitomerkintöjen 
oikeellisuuden varmistamisesta pääkirjanpidossa.

7.8. Kirjanpidon tileistä ja sisäisistä kir jausohjeista
määrääminen

Kvestori päättää kirjanpidon tileistä ja antaa sisäiset 
kirjausohjeet.

 Kvestuuri vastaa tililuettelon laatimisesta ja ylläpitä-
misestä. Tililuettelo säilytetään tilinpäätösaineiston 
liitteenä.

7.9. Kirjanpitokirjat

7.9.1. Tiliviraston päiväkirjat

Maksupisteet tulostavat päivittäin päivittäisistä kir-
jauksista maksupisteen päiväkirjan.

Kvestori määrää maksupisteiden päiväkirjojen tulos-
tajat. Svenska social- och kommunalhögskolanin 
päiväkirjan tulostaja määrätään Svenska social- och 
kommunalhögskolanin taloussäännössä.

7.9.2. Pääkirjat

Maksupisteet tulostavat kuukausittaisista kirjauk-
sista liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon pää-
kirjat sähköiseen arkistoon. Kvestorin määräämät 
henkilöt tulostavat kuukausittain päämaksupisteen 
liikekirjanpidon ja talousarviokirjanpidon pääkirjat 
sekä vastaavat tilivirastokohtaiset pääkirjat sähköi-
seen arkistoon.

7.9.3. Määräykset rahastojen kirjanpidossa käytet-
tävistä kirjanpitokirjoista

Valtiolle lahjoitettujen rahastoitujen varojen kir-
janpito hoidetaan käyttäen päiväpääkirjaa ja tase-
kirjaa.

7.9.4. Kirjanpitokirjojen säilyttämistä ja arkistoin-
tia koskevat määräykset

Maksupisteet vastaavat omalta osaltaan kirjanpito-
kirjojen arkistoinnista ja säilyttämisestä säädösten ja 
määräysten mukaisesti.

Kirjanpitokirjojen säilyttämisessä on noudatettava 
Euroopan unionin rakennerahastohankkeisiin osal-
listumisen vuoksi säädettyä tai määrättyä pitempää 
säilytysaikaa.

Päiväkirjat ja pääkirjat voidaan säilyttää sähköisessä 
muodossa.

7.10. Tositteet

7.10.1. Tositteiden ryhmittely tapahtumala jien
mukaan ja tositteiden numerointi

Tositteiden ryhmittely tapahtumalajien mukaan on 
kuvattu kirjanpitojärjestelmän menetelmäkuvauk-
sessa.

Tositteet ryhmitellään tapahtumalajin mukaan eri 
numerosarjoihin. Numerosarjoja ylläpitää kvestuu-
ri. Tositteet numeroidaan juoksevasti vuosittain. 
Tositteiden liitteet on varustettava numeroilla ja 
yhdistettävä tositteisiin. Tositteisiin, jotka olennai-
sesti liittyvät toisiinsa, on kumpaankin merkittävä 
toistensa tositenumero.

Kaikilla niillä yksiköillä, jotka tallentavat maksuliike- 
ja kirjanpitojärjestelmään tiedot itse, on omat ko. 
tapahtumalajin tositenumerosarjat.

Paperittomassa kirjanpidossa tositenumeroinnista on 
kuvaus järjestelmän menetelmäkuvauksessa.

7.10.2. Kirjanpidon menotosite

Tilatusta ja vastaanotetusta työ-, tavara- tai muusta 
suorituksesta on vaadittava lasku. Ostolaskut voivat 
tulla yliopistolle myös sähköisessä muodossa.

Laskun on oltava alkuperäinen. Jos maksu joudutaan 
poikkeuksellisesti suorittamaan jäljennöstä käyttäen, 
on tositteeseen tehtävä päivätty ja allekirjoitettu 
merkintä siitä, miksi alkuperäiskappaletta ei ole voitu 
käyttää.

Laskun on oltava osoitettu Helsingin yliopistolle.

Menotositteessa on oltava päiväys, maksajan ja mak-
sunsaajan nimet ja osoitteet, maksuyhteys, veloituk-
sen aihe, tavaran tai palvelun vastaanottamisen ajan-
kohta tai menon syntymisajankohta, arvonlisäverolain 
edellyttämät merkinnät ja veloituserät eriteltyinä joko 
laskussa tai liitteessä siten, että veloituksen oikeelli-
suus voidaan tarkistaa.

Virheellisestä laskusta on pyydettävä hyvityslasku. 
Samansuuruiset lasku ja hyvityslasku on kirjattava 
kirjanpitoon.

Ellei veloituksen aihe, tavaran tai palvelun vastaan-
ottamisen ajankohta tai menon syntymisajankohta 
käy ilmi laskusta, on laskun liitteenä oltava esim. 
lähetyslista tai muu selvitys.

Menotositteen tarkastamisesta ja hyväksymisestä on 
määrätty kohdissa 5.2. - 5.4.

7.10.3. Kirjanpidon tulotosite

Kvestuuri antaa ohjeet laskutuksesta ja laskujen 
sisällöstä.

Menotositteita koskevat määräykset koskevat sovel-
tuvin osin myös tulotositteita.

Tulotositteet tarkastetaan ja hyväksytään siten kuin 
edellä kohdissa 6.6.2. ja 6.6.4. on määrätty



151

Helsingin yliopiston taloussääntö

7.10.4. Automaattikirjaustekniikalla laadit tavat
tositteet

Automaattikirjaustekniikalla tehdyistä kirjauksista 
laaditut tositteet tarkastetaan ja hyväksytään niin 
kuin muutkin tositteet.

7.10.5. Korjaustositteiden laadinta ja hyväksymi-
nen

Kirjanpitoon tehtävästä korjauksesta on laadittava 
tosite, joka on tarkastettava ja hyväksyttävä. Tallen-
nusvirheen tai muun teknisen virheen korjaamisesta 
laaditun tositteen hyväksyy kvestori tai määräämän-
sä henkilö.

Jos tositteella muutetaan alkuperäisen tositteen 
liikekirjanpidon tai talousarviokirjanpidon tilejä tai 
projekteja, tosite hyväksytään kuten alkuperäinen 
tosite.

Korjattavaan tositteeseen on kirjoitettava viittaus 
korjaustositteeseen. Korjaustositteeseen on tehtävä 
tarkastusmerkinnät sekä hyväksyjän allekirjoitus ja 
päiväys.

7.10.6. Tositteiden säilyttämistä koskevat määrä-
ykset

Tositteiden, tilausten ja muiden tiliasiakirjojen säi-
lyttämisessä noudatetaan voimassaolevia säädöksiä, 
määräyksiä ja yliopiston arkisto-ohjesääntöä.

Kvestuuri, lääketieteellisen ja eläinlääketieteellisen 
tiedekunnan talousasioita hoitavat yksiköt, Koulu-
tus- ja kehittämiskeskus Palmenia, Ruralia-instituutti, 
kampuspalveluyksiköt ja muut kvestorin päättämät 
yksiköt vastaavat myös tositteiden ja niihin olennai-
sesti liittyvän muun aineiston säilyttämisestä.

Tositteiden säilyttämisestä vastaavat yksiköt yllä-
pitävät luetteloa tositteiden numerosarjoista ja 
säilytyspaikoista.

Tositteet on säilytettävä vähintään kuusi vuotta 
varainhoitovuoden päättymisestä lukien. Euroopan 
unionin rakennerahasto-ohjelmasta ja muista Euroo-
pan unionin ohjelmista myönnettyä tukea koskevan 
kirjanpitoaineiston osalta on noudatettava säädettyä 
tai määrättyä pitempää säilytysaikaa.

Tositteet voidaan säilyttää sähköisesti. Euroopan unio-
nista saatavalla rahoituksella toteutettavien hankkei-
den tositteiden säilytyksessä noudatetaan Euroopan 
unionin hankkeiden tositteita koskevia säädöksiä. 

Sähköisessä muodossa säilytettävään tositteeseen 
kirjanpitomerkinnät on tehtävä siten, että sähköises-
ti säilytettävään tositteeseen yhdistetään tositteen 
numero, päiväys ja muut kirjanpitomerkinnät sekä 
muut kirjanpitotapahtuman tarkastusta, hyväksymis-
tä ja maksuluvan antamista koskevat merkinnät. 

Paperilta kuvattu tosite tulee voida tulostaa paperille 
ja näytölle selväkielisessä muodossa värejä lukuun 
ottamatta alkuperäisen tositteen kaltaisena. Sähköi-
sesti laadittu tosite tulee voida tulostaa paperille ja 
näytölle selväkielisessä muodossa. 

7.11. Tietojen toimittaminen valtion keskuskirjan-
pitoon

Tietojen teknisestä siirrosta valtion keskuskirjan-
pitoon vastaa tietotekniikkaosasto. Tiedostojen 
sisällöstä vastaa kvestuuri.

7.12. Tili-ilmoitukset ja liikekirjanpidon ja talousar-
viokirjanpidon välinen täsmäytyslaskelma

Kvestori määrää täsmäyslaskelman laatijan.

Kuukausitili-ilmoitukset ja täsmäytyslaskelmat tar-
kastaa pääkirjanpitäjä tai hänen sijaisensa ja alle-
kirjoittaa kvestori tai hänen määräämänsä yhdessä 
pääkirjanpitäjän tai hänen sijaisensa kanssa.

Kvestuuri vastaa kuukausitili-ilmoitusten ja niihin 
liittyvien täsmäytyslaskelmien säilyttämi sestä.

7.13. Tilintekijän kirjanpidosta määrääminen

Kvestori antaa tilintekijän kirjanpitoa, vaadittavia 
tilityksiä ja tilintekijän kirjanpidon valvontaa kos-
kevat määräykset.

7.14. Valtuuksien seuranta

Talousarvioon sisältyvien valtuuksien ja niiden käy-
tön seurannasta vastaa se yksikkö, jonka toimialaan 
myönnetty valtuus kuuluu.

Yksikön on ilmoitettava valtuudesta kvestuu rille.

Valtuuskirjanpidosta vastaa kvestuuri. Valtio kont-
torille laadittavan ilmoituksen laatimisesta vastaa 
kirjanpitopäällikkö.

7.15. Korkokustannus

Investointilaskelmissa, kustannusvastaavuuslaskel-
missa, kannattavuuslaskelmissa ja muissa pääomien 
käytön arviointia koskevissa laskelmissa käytetään 
Valtiokonttorin vuosittain ilmoittamaa korkoa, jollei 
ole muuta määrätty. 

7.16. Tuloksellisuuden ja johdon laskenta toimen
järjestäminen

Kvestuuri, henkilöstö- ja lakiasiain osasto ja kehit-
tämisosaston opiskelijarekisteri vastaavat tietojen 
tuottamisesta tietojärjestelmiin, joista saadaan 
toimintakertomuksen ja johdon laskentatoimen 
edellyttämät toiminnallista tehokkuutta, henkisten 
voimavarojen hallintaa ja yliopiston taloudellista 
tilaa kuvaavat tunnusluvut. Tietotekniikkaosasto 
vastaa tiedontuottamisjärjestelmien teknisestä ke-
hittämisestä ja toimivuudesta.

8. TILINPÄÄTÖS

8.1. Tilinpäätöksen aikataulu ja sisäiset ohjeet

Kvestuuri päättää kirjanpitoon ja tilinpäätöslas-
kelmien laatimiseen liittyvistä sisäisistä ohjeista ja 
aikataulusta.
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Kehittämisosasto ja kvestuuri päättävät yhdessä 
toimintakertomuksen laatimiseen liittyvistä sisäisistä 
ohjeista ja aikataulusta.

8.2. Tilinpäätöksen käsittely, hyväksyminen ja 
allekirjoittaminen

Konsistori käsittelee tilinpäätöksen, ja päättää sen 
hyväksymisestä. Konsistorin jäsenet allekirjoittavat 
tilinpäätöksen.

8.3. Tuotto- ja kululaskelman sekä taseen laatimi-
nen

Kvestuuri vastaa tuotto- ja kululaskelman sekä taseen 
laatimisesta.

Kvestori määrää laatijat.

8.4. Talousarvion toteutumalaskelman laatiminen

Tiliviraston valtion talousarviokirjanpidon perus-
teella laadittavan talousarvion toteutumalaskelman 
laatimisesta vastaa kvestuurin kirjanpitopäällikkö.

8.5. Tilinpäätöslaskelmia täydentävät liitetiedot ja 
tilinpäätöksen täsmäytyslaskelma

Tilinpäätöksen muiden liitteiden laatimisesta vastaa 
palkkoihin liittyvien tietojen osalta henkilöstö- ja la-
kiasiain osasto ja muiden tietojen osalta kvestuuri.

Tilinpäätöksen täsmäytyslaskelman laatimisesta vas-
taa pääkirjanpitäjä.

8.6. Tilinpäätöslaskelmia varmentavat tase-eritte-
lyt

Tiliviraston tase-erittelyistä vastaa kvestuurin kirjan-
pitopäällikkö.

8.7. Tase-erittelyjen laatiminen ja allekirjoittami-
nen

Maksupisteet laativat tase-erittelyjen liitteet omal-
ta osaltaan. Laatijat allekirjoittavat tase-erittelyt. 
Kvestori määrää päämaksupisteen tase-erittelyjen 
laatijat.

Tase-erittelyt voidaan säilyttää sähköisessä muo-
dossa.

8.8. Valtiokonttorin määräämien selvitysten laati-
minen

Tilinpäätöstä varten tarvittavien Valtiokonttorin 
määräämien selvitysten laatimisesta vastaa kves-
tuuri.

8.9. Oikeat ja riittävät tiedot tilinpäätöksessä

Yliopiston yksiköiden johtajien on toimitettava tieto 
merkittävistä tilinpäätöksen kannalta olennaisista 
asioista kvestorille.

Kvestuuri vastaa tietojen liittämisestä tilinpäätöksen 
muihin liitteisiin.

8.10. Toimintakertomus

Toimintakertomuksen laatimisesta ja hyväksymises-
tä on määräys kohdassa 3.11. Määräyksen mukaan 
kehittämisosasto ja kvestuuri vastaavat toimintaker-
tomuksen laatimisesta. Konsistori hyväksyy toimin-
takertomuksen.

8.11. Taseeseen sisältyvien rahastoitujen varojen 
tilinpäätös

Maksupisteet laativat taseeseen sisältyvien rahas-
toitujen varojen tilinpäätökset yliopiston sisäisen 
tilinpäätöksen valmistelun aikataulun mukaisesti. 

Konsistori hyväksyy tilinpäätökset osana tilivi raston
tilinpäätöstä.

Svenska social- och kommunalhögskolanin talous-
säännössä määrätään Svenska social- och kommu-
nalhögskolanille lahjoitettujen rahastoitujen varojen 
tilinpäätöstä koskevista asioista.

8.12. Arvonkorotuksista päättäminen

Arvonkorotuksista päättää kvestori.

8.13. Tilinpäätöksen säilyttäminen

Tilinpäätösasiakirjat on koottava yhteen ja säily-
tettävä määräysten mukaisesti. Tiliviraston tilin-
päätösasiakirjat (tuotto- ja kululaskelma, tase sekä 
talousarvion toteutumalaskelma ja niiden liitteenä 
annettavat tiedot sekä toimintakertomus) on säily-
tettävä pysyvästi.

9. OMAISUUDEN HALLINTA

9.1. Omaisuuden hallintaan liittyvät yleiset mää-
räykset

Omaisuuden hallinnan tarkoituksena on huolehtia 
siitä, että yliopiston tehtävien ja tavoitteiden mu-
kaisen toiminnan edellyttämät tuotteet ja palvelut 
saadaan käyttöön tarkoituksenmukaisesti ja talou-
dellisesti. Yliopiston omaisuuden hallintaan kuuluu 
omaisuuden hankkiminen, huolto, rekisteröinti ja 
käytöstä poistaminen.

Omaisuuteen luetaan kuuluvaksi tavarat kuten ko-
neet ja laitteet, kalusteet, tarve- ja raaka-aineet sekä 
atk-ohjelmat. Tätä taloussääntöä on noudatettava 
myös palvelujen hankinnassa.

Omaisuuden hallinta on hoidettava varsinaisen toi- 
minnan aiheuttamat vaatimukset huomioon ottaen 
taloudellisesti, joustavasti ja tarpeettomia hallinnolli-
sia rutiineja välttäen. Taloudellisuustavoitteen ohella 
on huolehdittava valtion omaisuuden säilymisestä.

Tekninen osasto antaa tarvittaessa omaisuuden 
hallintaa koskevia määräyksiä ja ohjeita yliopiston 
tiedekunnille, laitoksille, erillisille laitoksille ja hal-
lintovirastolle sekä projekteille.
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9.2. Omaisuuden käyttö ja hoito

Tiedekuntien dekaanit, tiedekuntien alaisten erillis-
ten yksiköiden johtajat, laitosten johtajat, erillisten 
laitosten johtajat, projektien vastuulliset johtajat, 
hallintojohtaja ja hallintoviraston osastojen johtajat, 
hallintojohtajan alaisten erillisyksiköiden päälliköt 
tai heidän kirjallisesti määräämät vastaavat yksikön 
käyttöön osoitetun omaisuuden hoidosta. 

Omaisuus on pidettävä kunnossa ja sitä on käytettä-
vä taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla. 
Omaisuutta ei saa jättää alttiiksi sää-, varkaus- ym. 
vahingoille.

Tutkimus- ja opetusvälineiden käytössä on edistet-
tävä eri yksiköiden välistä yhteistoimintaa, jotta 
omaisuus olisi mahdollisimman tehokkaassa käy-
tössä. Tutkimus- ja opetusvälineiden sekä kaluston 
kunnossapito on järjestettävä siten, että omaisuuden 
käytettävyys säilyy jatkuvasti ja että kunnossapito-
kustannukset pysyvät pieninä.

9.3. Määräykset käyttöomaisuuskirjanpidosta

Käyttöomaisuuskirjanpitoon viedään 1.000 euron tai
enemmän arvoinen käyttöomaisuudeksi määritelty 
omaisuus.

Käyttöomaisuuskirjanpito hoidetaan tätä varten 
erikseen hankitulla atk-ohjelmalla. Käyttöomai-
suudeksi luokiteltu kansallisomaisuus rekisteröidään 
samaan järjestelmään.

9.4. Määräykset käyttöomaisuuden ja muun irtai-
men omaisuuden rekisteröinnistä 

Valtion talousarvioasetuksen (11.12.1992/1243) 
mukaan viraston tai laitoksen on pidettävä hal-
lussaan olevasta kansallis- ja käyttöomaisuudesta 
käyttöomaisuuskirjanpitoa.  Helsingin yliopistossa 
käyttöomaisuuskirjanpito hoidetaan atk-ohjelmalla, 
johon rekisteröidään kaikki kalustehankinnat sekä yli 
200 euron hintaiset kone- ja laitehankinnat riippu-
matta siitä, kirjataanko hankinta käyttöomaisuuden 
hankintatileille vai kulutileille. Rekisterin tarkoituk-
sena on ylläpitää tietoa yliopiston hallussa olevan 
omaisuuden määrästä ja laadusta sekä varmistaa 
omaisuuden säilyminen. 

Käyttöomaisuuskirjanpito sisältää koneiden ja laittei-
den nimet, määrät, hankintahinnat ja –ajankohdat 
ja sijaintipaikan. Kalusteiden osalta rekisteri sisältää 
kalustetyypit, kalusteiden määrän ja sijainnin. 

Kukin tiedekunta, laitos, tiedekunnan alainen yksikkö, 
erillinen laitos, hallintoviraston osasto ja alayksikkö on 
velvollinen omien tilojensa osalta ylläpitämään järjes-
telmän tietoja. Yleisten tilojen osalta ylläpitovastuu on 
teknisellä osastolla. Hallintovirasto antaa tarvittaessa 
yksityiskohtaisemmat ohjeet käyttöomaisuusrekisterin 
ylläpidosta.

Yksiköiden johtajien ja projektien vastuullisten joh-
tajien tai heidän kirjallisesti määräämiensä henkilöi-
den on merkittävä menolaskuihin käyttöomaisuus- ja 
irtaimistorekisterin edellyttämät tiedot.

9.5. Varastokirjanpidon pitämistä edellyttä vän
vaihto-omaisuuden määrittely

Vaihto-omaisuutta on sellaisenaan tai jalostettuina 
luovutettavaksi tai kulutettavaksi tarkoitetut hyö-
dykkeet.

Varastokirjanpitoa pidetään niistä varastoista, joissa 
vaihto-omaisuuden määrä on merkittävä.

9.6. Varastointi

Yliopistossa voidaan materiaalia varastoida vain 
silloin, kun varastointi on yksikön häiriöttömän 
toiminnan kannalta välttämätöntä. Materiaalin 
varastoinnista huolehtii se yksikkö, jonka käytössä 
materiaali on. 

9.7. Arvopaperirekisteri

Kvestuuri vastaa valtion omistamien, yliopiston 
hallinnassa olevien arvopaperien kuten osakkeiden, 
osuustodistusten, arvo-osuuksien ja muiden arvopa-
perien hoitamisesta.

Arvopaperirekisterin ylläpidosta vastaa kvestuuri.

9.8. Poistosuunnitelman laatiminen ja hyväksyminen

Yliopiston kvestuuri laatii poistosuunnitelman ja hal-
lintojohtaja hyväksyy sen. Poistosuunnitelmien muu-
tokset ja tarkistukset käsitellään samalla tavalla. 

9.9. Poistot käyttöomaisuudesta

Käyttöomaisuudessa poistot lasketaan suunnitelman 
mukaisin poistoin. Poistot käyttöomaisuudesta on 
toimitettava kirjanpitoon kuukausittain.

Suunnitelman mukaiset poistot perustuvat hankinta-
arvoon ja poistoaikaan. 

9.10. Rahoitusomaisuuden säilyttäminen

Arvopaperit säilytetään yliopiston kassaholvissa. 

Yksiköt toimittavat arvopaperit kvestuuriin.

Yliopistossa olevat sekkilomakkeet, taksikortit ja 
muut varallisuusarvoiset asiakirjat on säilytettävä 
kassaholvissa, -kaapissa, -lippaassa tai muussa tur-
vallisessa paikassa.

9.11. Määräykset vaihto-, käyttö- ja kansal lis-
omaisuuden inventoinnista

Yksiköt suorittavat vaihto-omaisuuden inventoinnin 
kerran vuodessa tilinpäätöstä varten ja ilmoittavat 
arvot kvestuurille. 

Jokainen yksikkö, jonka vastuulla on käyttöomai-
suusrekisterin ylläpito, on velvollinen inventoimaan 
kerran kolmessa vuodessa vastuullaan olevan omai-
suuden kvestuurin ilmoittamana ajankohtana. Hal-
lintovirasto antaa inventoinnin suorittamisesta tar-
kemmat ohjeet. Inventoinnin suorittamisesta tulee 
tehdä kirjallinen ilmoitus kvestuurille, joka valvoo, 
että inventoinnit tehdään määräysten mukaisesti.
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Hallintojohtaja antaa määräykset inventointien 
valvonnasta.

9.12. Määräykset käyttöomaisuuden poistamisesta

Omaisuus on poistettava käyttöarvoa vailla olevana, 
mikäli vanhentunut omaisuus haittaa tehokasta 
toimintaa, omaisuuden korjaaminen on epätalou-
dellista, omaisuus ei ole muuttuneiden olosuhteiden 
vuoksi enää tarpeellinen yliopiston toiminnalle tai 
sen käyttöaste on muuttunut epätaloudelliseksi tai 
omaisuutta ei työturvallisuuden vuoksi tai muusta 
syytä voida käyttää tarkoitetulla tavalla.

Ennen poistamista yksikön on riittävässä määrin 
selvitettävä, onko omaisuudella käyttöä muissa yli-
opiston yksiköissä. 

Päätöksen omaisuuden poistosta tekee tiedekunnan 
dekaani, laitoksen, tiedekunnan alaisen erillisen 
yksikön johtaja, erillisen laitoksen johtaja ja hal-
lintovirastossa hallintojohtaja, osaston johtaja tai 
hallintojohtajan alaisen erillisyksikön päällikkö. 
Tekninen osasto huolehtii poistetun omaisuuden 
kuljetuksesta ja poistamisesta yliopistolta.

Poistettava irtaimisto, jolla on kulttuuri- ja tai-
dehistoriallista arvoa, on toimitettava yliopiston 
museoon.

9.13. Omaisuuden luovuttaminen

Yliopiston hallinnassa olevien, valtion omistamien 
koneiden, laitteiden, kaluston, tarvikkeiden ja mui-
den esineiden sekä erikseen luovutettavissa olevien 
immateriaalisten oikeuksien (irtain omaisuus) luovu-
tukseen on saatava valtioneuvoston suostumus, jos 
omaisuuden arvo on huomattava tai luovutusta on 
pidettävä muutoin merkittävänä.

Irtaimen omaisuuden arvo on tässä tapauksessa 
huomattava, jos käypä arvo tai jos sitä ei ole luotet-
tavasti selvitettävissä, kirjanpidon mukainen arvo, 
ylittää 1.000.000 euroa.

Irtaimen omaisuuden luovutusta on pidettävä mer-
kittävänä, jos luovutettavaan irtaimeen omaisuuteen 
tai luovutukseen liittyy tärkeä periaatteellinen kysy-
mys taloudellisten, kulttuuristen tai muiden niihin 
verrattavissa olevien syiden takia.

Valtion irtaimen omaisuuden luovutuksessa on käy-
tettävä valtiolle edullisinta tapaa.

Päätöksen yksikön irtaimen omaisuuden luovutta-
misesta silloin, kun omaisuuden arvo on enintään 
500 euroa, tekee yksikön johtaja. Kun omaisuuden 
arvo on 500-10.000 euroa, päätöksen tekee dekaa-
ni, erillisen laitoksen johtaja tai hallintovirastossa 
hallintojohtaja.

Yli 10.000 euron arvoisen omaisuuden luovutuksesta 
päättää hallintojohtaja.

Riippumatta siitä, mitä yllä on sanottu irtaimen luo-
vutuksesta, keksintöoikeuksien luovutuksesta sekä 
muista keksintöoikeuksiin liittyvistä asioista päättää 

aina rehtori tai tutkimusasioista vastaava vararehtori 
tutkimusasiat – yksikön päällikön esittelystä ellei 
keksintöjen käsittelyä koskevissa erillisissä ohjeissa 
ole toisin määrätty. 

Irtainta omaisuutta saa luovuttaa käypää arvoa alem-
masta hinnasta seuraavissa tilanteissa, jos luovutusta 
on pidettävä valtion etujen kannalta taloudellisesti 
perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena:

1) kun luovutus tapahtuu uuden omaisuuden han-
kinnan yhteydessä;

2) kun luovutettavaan irtaimeen omaisuuteen tai 
luovutukseen liittyy tärkeä periaatteellinen kysymys 
taloudellisten, kulttuuristen tai muiden niihin verrat-
tavissa olevien syiden takia;

3) kun irtaimen omaisuuden luovutuksella  voidaan 
välttää merkittävän taloudellisen menestyksen ai-
heutuminen valtiolle;

4) kun luovutus tapahtuu valtion viraston tai laitok-
sen henkilöstölle suunnattuna myyntinä, jos myynti 
toteutetaan suorana myyntinä, tarjousten perusteel-
la tai huutokaupalla.

Myynti henkilökunnalle tarkoittaa yliopiston koko 
henkilökuntaa.

Kohdissa 1 - 3 tarkoitetuissa tapauksissa irtainta 
omaisuutta saa luovuttaa myös vastikkeetta, jos luo-
vutusta on pidettävä valtion etujen kannalta ilmeisen 
perusteltuna ja tarkoituksenmukaisena. 

Jos edellä kohdassa 1 luovutettaessa omaisuutta 
uuden omaisuuden hankinnan yhteydessä, luovu-
tettavan omaisuuden arvo on enintään 500 euroa, 
yksikön johtaja voi päättää asiasta.

Käytöstä poistetun irtaimen omaisuuden luovut-
tamisesta vastikkeetta on määrätty talousarvioase-
tuksen 72 b §:ssä. Vastikkeetta tapahtuvan irtaimen 
omaisuuden luovutuksesta vastaa tekninen osasto.

9.14. Muut tiliviraston omaisuuden hallin taan ja 
käyttöön liittyvät määräykset

Virka-autojen käytöstä on pidettävä ajopäiväkirjaa. 
Yksikön johtaja vastaa ajopäiväkirjojen tarkastami-
sesta.

Jos henkilöstön käyttöön luovutetaan työtehtävien 
hoitamista varten yliopiston koneita ja laitteita asi-
asta, on asiasta tehtävä luovutuksen ehdot sisältävä 
kirjallinen sopimus yksikön johtajan ja työntekijän 
välillä. Sopimus tehdään kvestuurin verkkosivuilta 
löytyvälle sopimuspohjalle. Matkapuhelinten osalta 
riittää voimassa oleva käyttösopimus, jonka pohja on 
myös kvestuurin verkkosivuilla.

9.15. Vuokraus ja leasing

Yksikön johtaja vastaa vuokratun ja leasing-jär-
jestelyllä hankitun omaisuuden luetteloinnista ja 
muista vuokratun omaisuuden hallintaan liittyvistä 
menettelyistä.
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Toimitilojen vuokraamisesta vastaa aina tekninen 
osasto.

10. TALOUSHALLINNON TIETOJÄRJESTELMÄT

10.1. Maksuliikkeen ja kirjanpidon ja niihin tietoa 
tuottavat muut järjestelmät

10.1.1. Koko tilivirastoa koskevien järjestelmien 
hankkiminen ja käyttöönotosta päättäminen

Maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän ja niihin tietoa 
tuottavien muiden järjestelmien hankkimisesta ja 
käyttöönotosta päättää kvestori.

Kvestori päättää palvelukeskuksen käyttöä koske-
vasta sopimuksesta.

Järjestelmien hankinnassa on otettava huomioon 
tietoturvallisuuteen liittyvät säännökset, määräykset 
ja ohjeet.

10.1.2. Tietoturvallisuus

Taloushallinnon järjestelmien ja niihin tietoa tuot- 
tavien järjestelmien tietoturvasta atk-tekniseltä 
osalta vastaa tietotekniikkaosasto.

Kvestuuri vastaa siitä, että järjestelmien käytössä 
otetaan huomioon tietoturvallisuuteen liittyvät 
säännökset, määräykset ja ohjeet.

Kvestori päättää kvestuurin henkilökunnan osalta 
maksuliike- ja kirjanpitojärjestelmän ja sen osajär-
jestelmien osalta järjestelmien käyttöön liittyvistä 
tehtävistä, siten että tietoturvallisuutta koskevia 
velvoitteita noudatetaan.

Yksiköissä, joiden henkilökunta tallentaa tietoja kir-
janpitojärjestelmään tai sen osajärjestelmiin, johtaja 
ja esimiehet vastaavat siitä, että tehtävät suoritetaan 
siten, että tietoturvallisuutta koskevia velvoitteita 
noudatetaan.

Johtaja ja esimiehet valvovat sitä, että yksikön hen-
kilökunta noudattaa tietoturvallisuusvelvoitteita 
käyttäessään järjestelmiä sekä raporttien tulostuk-
sessa, käsittelyssä ja hävittämisessä.

Esimiesten on ilmoitettava kirjallisesti käyttöluvan 
peruutus henkilön siirtyessä pois yliopiston palve-
luksesta tai virkavapaalle. 

10.1.3. Menetelmäkuvausten laadinta ja säilyttä-
minen

Kaikista kirjanpitoon tietoja tuottavista osakirjanpi-
doista on laadittava menetelmäkuvaus. 

Kvestuuri ja tietotekniikkaosasto vastaavat yhdessä 
maksuliikkeen ja kirjanpidon tietojärjestelmien me-
netelmäkuvausten laadinnasta ja ylläpidosta siten, 
että atk-asioita koskevista kohdista vastaa tietotek-
niikkaosasto.

Kvestuuri ylläpitää ja säilyttää maksuliikkeen ja kir-
janpidon tietojärjestelmien menetelmäkuvaukset 

vähintään 10 vuotta varainhoitovuoden päättymi-
sestä lukien.

Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta myön-
nettyä tukea koskevan aineiston osalta on noudatta-
va säädettyä tai määrättyä pitempää säilytysaikaa.

10.2. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmät

10.2.1. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien han-
kinnasta ja käyttöönotosta päättäminen

Henkilöstö- ja lakiasiain osaston johtaja päättää 
henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien hankinnasta 
ja käyttöönotosta.

10.2.2. Henkilötietojärjestelmä

Henkilötietojärjestelmä sisältää henkilön perustie-
dot, nimitystä ja sopimusta koskevat tiedot, apura-
haa koskevat tiedot sekä muut resurssitiedot.

Tiedekunta, laitos ja hallintoviraston osasto syöttävät 
tietoja järjestelmään. Ne vastaavat järjestelmään 
syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta. 

Järjestelmän käytöstä on tehty palvelukeskussopi-
mus.

10.2.3. Palkanmaksujärjestelmä

Palkat, palkkiot ja apurahat maksetaan palkanmak-
sujärjestelmällä, joka sisältää kaikki niiden asianmu-
kaiseen maksamiseen tarvittavat välttämättömät 
tiedot.

Henkilöstö- ja lakiasiain osasto vastaa palkanmak-
sujärjestelmään syöttämiensä tietojen oikeellisuu-
desta.

Järjestelmän käytöstä on tehty palvelukeskusso-
pimus.

10.2.4. Vastuu menetelmäkuvausten laadinnasta, 
ylläpidosta ja säilyttämisestä

Henkilöstö- ja lakiasiain osasto ja tietotekniikka-
osasto vastaavat yhdessä henkilöstöhallinnon tieto-
järjestelmien menetelmäkuvausten laadinnasta ja 
ylläpidosta siten, että atk-asioita koskevista kohdista 
vastaa tietotekniikkaosasto. 

Henkilöstö- ja lakiasiain osasto vastaa henkilöstö-
hallinnon menetelmäkuvausten säilyttämisestä. 
Menetelmäkuvaukset on säilytettävä vähintään 
kymmenen vuotta varanhoitovuoden päättymisestä 
lukien.

Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta myön-
nettyä tukea koskevan aineiston osalta on kuitenkin 
myös menetelmäkuvausten osalta noudatettava 
säädettyä tai määrättyä pidempää säilytysaikaa.

10.2.5. Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien 
tietoturvallisuus

Henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien teknisestä tie-
toturvallisuudesta ja tietoturvasuunnitelmasta vastaa 
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tietotekniikkaosasto, muusta tietoturvallisuudesta 
vastaa henkilöstö- ja lakiasiain osasto.

Yksiköiden johtajat vastaavat siitä, että niiden hen-
kilöstö noudattaa tietoturvallisuusvelvoitteita.

10.3. Käyttöomaisuuskirjanpito

10.3.1. Järjestelmä

Taloushallinnon ja käyttöomaisuuskirjanpidon väli-
nen yhteys perustuu tositenumeroon. 

Käyttöomaisuuskirjanpidon järjestelmää ylläpitää 
kvestuuri. Tiedot järjestelmään syöttävät ne henkilöt, 
jotka kirjaavat tositteet taloushallinnon järjestel-
mään. Irtaimistorekisterin tietojen osalta tietojen 
syöttäjiä ovat myös yksiköiden johtajien määräämät 
henkilöt.

10.3.2. Vastuu menetelmäkuvausten laadinnasta, 
ylläpidosta ja säilyttämisestä

Kvestuuri ja tietotekniikkaosasto vastaavat yhdessä 
käyttöomaisuuskirjanpidon tietojärjestelmän mene-
telmäkuvauksen laadinnasta ja ylläpidosta.

Kvestuuri vastaa käyttöomaisuuskirjanpitojärjestel-
män menetelmäkuvausten säilyttämisestä. Menetel-
mäkuvaukset on säilytettävä vähintään kymmenen 
vuotta varainhoitovuoden päättymisestä lukien.

Euroopan unionin rakennerahasto-ohjelmasta myön-
nettyä tukea koskevan aineiston osalta on kuitenkin 
myös menetelmäkuvausten osalta noudatettava 
säädettyä tai määrättyä pidempää säilytysaikaa.

10.3.3. Käyttöomaisuuskirjanpidon järjestelmän 
tietoturvallisuus

Käyttöomaisuusjärjestelmän teknisestä tietoturval-
lisuudesta ja tietoturvallisuussuunnitelmasta vastaa 
tietotekniikkaosasto, muusta tietoturvallisuudesta 
vastaa kvestuuri.

Yksiköiden johtajat ja esimiehet vastaavat siitä, että 
niiden henkilöstö noudattaa tietoturvallisuusvel-
voitteita.

11. TOIMENPITEET HAVAITTAESSA TALOUDENHOI-
DOSSA VIRHEITÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖKSIÄ

11.1. Havainnontekijän vastuu ja ilmoittamisvel-
vollisuus

Mikäli yliopiston omaisuuteen kohdistuu varkaus, 
ilkivalta tai muu vastaava teko, niin asianomaisen 
yksikön tehtävänä on ilmoittaa asiasta poliisille. 
Tieto ilmoituksesta on toimitettava yliopiston turval-
lisuuspäällikölle.

Jos havaitaan taloudenhoidon virheitä tai väärin-
käytöksiä, niistä on ilmoitettava kvestorille. Kvestori 
ilmoittaa asian sisäiselle tarkastukselle.

11.2. Velvollisuus ryhtyä toimiin virheiden tai vää-
rinkäytösten ilmetessä

Kvestori vastaa asian selvittämisestä. Hallintojohtaja 
päättää tämän selvityksen perusteella rikosilmoituk-
sen tekemisestä, korvausvaatimuksesta tai muista 
toimenpiteistä.

11.3. Väärinkäytösten ilmoittaminen valtiontalou-
den tarkastusvirastolle

Väärinkäytöstapausten ilmoittamisesta Valtiontalou-
den tarkastusvirastolle päättää hallintojohtaja.

11.4. EU-varojen hallinnoinnissa havaituista vir-
heistä ja väärinkäytöksistä ilmoittaminen

Mitä edellä on määrätty, koskee myös Euroopan 
unionin rahoitusta.

12.  MUUT MÄÄRÄYKSET

12.1. Voimaantulo

Tämä taloussääntö tulee voimaan 1.1.2006 lukien. 
Tällä taloussäännöllä kumotaan kanslerin 15.2.2005 
vahvistama taloussääntö.

12.2. Taloussäännön toimittaminen tiedoksi

Kvestuuri toimittaa taloussäännön tiedoksi Valtio-
konttoriin, Valtiontalouden tarkastusvirastoon ja 
opetusministeriöön.

Kansleri Kari Raivio

Kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki

N:o 1558/02/2005

Taloussäännössä aikaisemmin mainittu henkilös-
töosasto on muutettu kanslerin 21.12.2005 vahvis-
taman hallintoviraston johtosäännön mukaiseen 
muotoon henkilöstö- ja lakiasiain osasto.
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Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö

Kanslerin 14.2.2003 vahvistama

(4 §, 33 § ja 42 § muutettu 16.2.2005)

1 luku

SOVELTAMISALA

1 §

Yliopiston kollegio asettaa kansleriehdokkaat ja 
valitsee rehtorin. Vararehtorit yliopiston kollegio 
määrää tehtäväänsä rehtorin esityksestä.

Lisäksi vaaleilla valitaan:

1) konsistoriin professorien edustajat ja varaedus-
tajat; muiden opettajien ja tutkijoiden kuin pro-
fessorien edustajat ja varaedustajat; sekä muun 
henkilökunnan edustajat ja varaedustajat. Ylioppilas-
kunnan edustajisto valitsee opiskelijoiden edustajat 
ja varaedustajat;

2) tiedekuntaneuvostoon professoreiden edustajat 
ja varaedustajat; muiden opettajien ja tutkijoiden 
ja muun henkilökunnan edustajat ja varaedustajat; 
sekä opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat; ja

3) laitoksen johtoryhmään professorien edustajat 
ja varaedustajat; muiden opettajien ja tutkijoiden 
ja muun henkilökunnan edustajat ja varaedustajat; 
sekä opiskelijoiden edustajat ja varaedustajat.

Valtiotieteellisen tiedekunnan yhteydessä toimivan 
Svenska social- och kommunalhögskolan -nimisen 
yksikön vaaleissa noudatetaan niistä erikseen an-
nettuja säädöksiä ja määräyksiä.

2 luku

VAALIVIRANOMAISET

2 §

Konsistori asettaa yliopiston vaalilautakunnan, jota 
jäljempänä kutsutaan keskusvaalilautakunnaksi. 
Lautakunnan tehtävänä on huolehtia vaalien toi-
meenpanoon liittyvistä tehtävistä siten kuin tässä 
johtosäännössä määrätään.

Keskusvaalilautakuntaan määrätään puheenjohta-
ja sekä vähintään kahdeksan muuta jäsentä siten, 
että siinä on kaksi edustajaa kustakin seuraavasta 
ryhmästä:

1) yliopiston professorit;

2) yliopiston muut opettajat ja tutkijat;

3) yliopiston muu henkilökunta; ja

4) yliopiston opiskelijat.

Keskusvaalilautakunta valitsee keskuudestaan vara-
puheenjohtajan. Sihteerinä toimii hallintoviraston 
määräämä virkamies.

3 §

Keskusvaalilautakunta asettaa jokaiselle kampuksel-
le rehtorin esityksestä kampuksen vaalilautakunnan, 
jonka tehtävänä on huolehtia yliopiston yleisten 
vaalien toimeenpanosta kampuksen tiedekuntien 
osalta. Kampuksen vaalilautakunnan tehtävistä, ko-
koonpanosta ja sihteeristä on muuten voimassa mitä 
2 §:ssä säädetään keskusvaalilautakunnasta.

Keskusvaalilautakunta huolehtii yliopiston yleisten 
vaalien toimeenpanosta hallintoviraston ja erillisten 
laitosten osalta.

4 §

Jokaisella kampuksella on vähintään yksi vaalipal-
velupiste siten kuin kampuksen vaalilautakunta 
päättää. Hallintoviraston ja erillisten laitosten vaali-
palvelupisteistä päättää keskusvaalilautakunta.

(muut. 16.2.2005)

5 §

Keskusvaalilautakunta ja kampuksen vaalilautakunta 
on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan tai vara-
puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet jäsenistä 
on läsnä.

3 luku

KANSLERIEHDOKKAIDEN ASETTAMINEN JA REH-
TORIN VAALI

6 §

Yliopiston kollegio asettaa ehdokkaat kanslerin 
nimittämistä varten ja valitsee rehtorin.

Yliopiston kollegion kokoonpanosta on voimassa, 
mitä yliopistolain 37 §:ssä ja yliopistoasetuksen 22 
§:ssä säädetään sekä hallintojohtosäännön 13 §:ssä 
määrätään.

7 §

Vaalit järjestää keskusvaalilautakunta.

Vaalin aika ja paikka on ilmoitettava kirjallisesti 
kaikille yliopiston kollegion jäsenille.

8 §

Vähintään kymmenen yliopistoon kuuluvaa henkilöä 
voi tehdä asianomaisen suostumuksella esityksen 
kansleriehdokkaaksi asetettavasta ja rehtoriksi va-
littavasta.

9 §

Esitys kansleriehdokkaaksi asetettavasta ja rehtoriksi 
valittavasta on annettava keskusvaalilautakunnalle 
viimeistään kaksi viikkoa ennen vaaleja. Tarvittaessa 
keskusvaalilautakunta voi jatkaa esityksen tekoai-
kaa.

Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö
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Esitys tehdään keskusvaalilautakunnan vahvistamalla 
lomakkeella. Sen tulee sisältää ehdokkaan kirjallinen 
suostumus ja sen tulee olla esityksen tekijöiden sekä 
ehdokkaan allekirjoittama.

Esityksestä on ilmoitettava viipymättä kirjallisesti 
kaikille yliopiston kollegion jäsenille. Esitys tulee 
julkistaa vaalilautakunnan määräämällä tavalla.

10 §

Vaalit toimitetaan suljettuna lippuäänestyksenä.

Kansleriehdokkaiden vaali

11 §

Kansleriehdokkaiden vaalissa jokaisella yliopiston 
kollegion jäsenellä on oikeus äänestää enintään 
kolmea ehdokasta.

Vaalilipussa ensimmäiseksi asetettu henkilö saa yh-
den äänen, toiseksi asetettu puoli ääntä ja kolman-
neksi asetettu kolmasosan ääntä.

12 §

Jos enemmän kuin puolet valitsijoista on äänes-
tänyt samaa henkilöä ensimmäiselle sijalle, asete-
taan hänet ensimmäiselle ehdokassijalle kanslerin 
virkaan. Toiselle ehdokassijalle asetetaan muista 
ehdokkaista se, jonka äänimäärä 11 §:n 2 momen-
tin mukaisesti laskettuna on suurin. Kolmannelle 
ehdokassijalle asetetaan jäljellä olevista ehdokkais-
ta se, joka mainitun momentin mukaan on saanut 
eniten ääniä.

Ellei kukaan ole saanut enempää kuin puolet ensim-
mäistä sijaa varten annetuista äänistä, toimitetaan 
uusi vaali kolmen, 11 §:n 2 momentin mukaan las-
kettuna eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. 
Ehdokkaiden keskinäinen järjestys uudessa vaalissa 
määräytyy 11 §:n 2 momentin mukaisesti. Eniten 
ääniä saanut ehdokas asetetaan ensimmäiselle ehdo-
kassijalle kanslerin virkaan, toiseksi eniten ääniä saa-
nut asetetaan toiselle ehdokassijalle ja kolmanneksi 
eniten ääniä saanut kolmannelle ehdokassijalle.

Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.

Rehtorin vaali

13 §

Rehtorin vaalissa valituksi tulee se rehtoriksi esite-
tyistä, joka saa enemmän kuin puolet annetuista 
äänistä.

Jos kukaan ei tule ensimmäisessä äänestyksessä 
valituksi, toimitetaan uusi äänestys kahden eniten 
ääniä saaneen kesken, ja heistä enemmän ääniä 
saanut tulee valituksi. Äänten mennessä tasan rat-
kaisee arpa.

4 luku

KONSISTORIN, TIEDEKUNTANEUVOSTOJEN JA 
LAITOSTEN JOHTORYHMIEN VAALIT

14 §

Konsistorin vaaleilla valittavat jäsenet ja varajäsenet 
sekä tiedekuntaneuvoston ja laitoksen johtoryh-
män jäsenet ja varajäsenet valitaan samanaikaisesti 
järjestettävillä vaaleilla, jotka ovat suhteelliset ja 
salaiset.

Vaalioikeus ja vaalikelpoisuus

15 §

Yliopiston henkilökuntaan kuuluvana on vaalioi-
keutettu:

1) yliopiston virkaan nimitetty ja pysyvään työsuh-
teeseen otettu;

2) vähintään kuuden kuukauden ajaksi virkasuhtee-
seen nimitetty ja työsuhteeseen otettu, joka on ni-
mitetty tai otettu hoitamaan vähintään puolet viran 
taikka kokoaikaisen työsuhteen tehtävistä;

3) Helsingin yliopiston dosentti, joka on tiedekun-
nan asettamaan määräpäivään mennessä kirjalli-
sesti ilmoittanut tiedekunnalle haluavansa kuulua 
muiden opettajien ja tutkijoiden ryhmään, ja jonka 
tiedekunta on kirjallisesti ilmoittanut keskusvaali-
lautakunnalle viimeistään vaalivuoden syyskuun 15. 
päivään mennessä;

4) sivutoiminen tuntiopettaja, joka vaalioikeuden 
määräytymisajankohtaa edeltävän lukuvuoden aika-
na on antanut yliopistossa opetusta vähintään 150 
tuntia, ja jolla on vaalivuonna viimeistään syyskuun 
15 päivänä annettu voimassa oleva määräys;

5) henkilö, joka olematta yliopistoon virka- tai työ-
suhteessa yliopiston suostumuksella päätoimisesti 
vähintään kuuden kuukauden ajan harjoittaa tutki-
mustyötä yliopistossa tai avustaa siinä.

Päätoimisuuden rajana 5-kohdassa on vähintään 20 
tuntia viikossa. Vaalioikeuden edellytyksenä on, että 
palvelussuhde tai 5-kohdassa tarkoitettu työskentely 
on alkanut viimeistään vaalivuoden syyskuun 15 
päivänä.

Kohdassa 2 ja 5 palvelussuhteessa voi olla peräkkäisiä 
virka- tai työsuhteita, ja palvelussuhde voi muodos-
tua useista eri tehtävistä.

Vaalioikeutetun henkilön ryhmä määräytyy vaaliluet-
telon vahvistamispäivän työtehtävän mukaan.

Opiskelijana vaalioikeutettu on henkilö, jolla on 
oikeus suorittaa yliopistossa lastentarhanopettajan 
tutkinto, alempi korkeakoulututkinto, ylempi kor-
keakoulututkinto, lisensiaatin tai tohtorin tutkinto, 
erikoislääkärin, erikoishammaslääkärin tai erikois-
eläinlääkärin tutkinto taikka erityisopettajan tai 
erityislastentarhanopettajan opinnot. Vaalioikeuden 
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edellytyksenä on, että opiskelija on ilmoittautunut 
yliopistoon läsnäolevaksi ennen vaalivuoden loka-
kuun 1 päivää.

Vaaleissa ei opiskelijaksi kuitenkaan katsota henki-
löä, joka on vaalioikeutettu 1 momentin perusteella 
henkilökuntaan kuuluvana. Tästä voidaan kuitenkin 
poiketa, jos 1 momentin

2-kohdan mukainen virkasuhteeseen nimitetty tai 
työsuhteeseen otettu,

4-kohdan mukainen sivutoiminen tuntiopettaja
tai      

5-kohdan mukainen tutkimustyötä harjoittava 
henkilö

ilmoittaa kirjallisesti keskusvaalilautakunnalle vii-
meistään vaaliluettelon nähtävänäoloajan päätty-
mispäivämäärään mennessä haluavansa kuulua 
opiskelijoiden ryhmään.

16 §

Konsistorin vaalissa vaalioikeutetut jakautuvat kol-
meen ryhmään:

1) ensimmäiseen ryhmään kuuluvat yliopiston vir-
kaan nimitetyt professorit;

2) toiseen ryhmään kuuluvat yliopiston muut opetta-
jat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt professorit; ja

3) kolmanteen ryhmään kuuluu yliopiston muu hen-
kilökunta kuin opettajat ja tutkijat.

Ylioppilaskunnan edustajisto valitsee vaalivuoden 
marraskuun loppuun mennessä opiskelijoiden edus-
tajat ja varaedustajat.

17 §

Tiedekuntaneuvoston vaalissa vaalioikeutetut jakau-
tuvat kolmeen ryhmään:

1) ensimmäiseen ryhmään kuuluvat tiedekunnan 
virkaan nimitetyt professorit;

2) toiseen ryhmään kuuluvat tiedekunnan muut 
opettajat ja tutkijat kuin virkaan nimitetyt profes-
sorit sekä muu henkilöstö; ja

3) kolmanteen ryhmään kuuluvat tiedekunnan 
opiskelijat.

18 §

Laitoksen johtoryhmän vaalissa vaalioikeutetut ja-
kautuvat kolmeen ryhmään:

1) ensimmäiseen ryhmään kuuluvat laitoksen profes-
sorin virkaan ja virkasuhteeseen nimitetyt;

2) toiseen ryhmään kuuluvat laitoksen muut opetta-
jat ja tutkijat sekä muu henkilöstö; ja

3) kolmanteen ryhmään kuuluvat laitoksen opiske-
lijat.

19 §

Tiedekuntaneuvoston ja laitoksen johtoryhmän 
vaalissa vaalioikeutettu voi kuulua vain yhteen 
tiedekuntaan ja yhteen laitokseen. Yliopiston pal-
veluksessa olevan, joka vakinaisesti työskentelee 
yhdessä laitoksessa, katsotaan tätä johtosääntöä 
sovellettaessa kuuluvan sanottuun laitokseen.

Tarkempia määräyksiä laitokseen kuulumisesta an-
taa tarvittaessa dekaani ja tiedekunnan henkilös-
töön ja opiskelijoihin kuulumisesta rehtori.

Rehtori voi dekaania kuultuaan erityisistä syistä mää-
rätä, että laitoksen johtoryhmän opiskelijajäsenten 
vaalin suorittavat tiedekunnan tai aineryhmän kaikki 
opiskelijat.

Rehtori antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä 
kuulumisesta hallintojohtosäännön 27 §:ssä tarkoite-
tun useamman tiedekunnan yhteiseen laitokseen.

20 §

Jokainen täysivaltainen vaalioikeutettu on vaalikel-
poinen omassa ryhmässään, mikäli hän täyttää vaa-
lioikeuden saamiselle 15 §:ssä asetetut edellytykset 
myös vaaliluettelon vahvistamispäivänä.

21 §

Vaalioikeutettu saa kussakin vaalissa äänestää ryh-
mässään yhtä ehdokaslistaa.

Vaaliluettelot

22 §

Keskusvaalilautakunta laatii ja vahvistaa vaaliluette-
lot, joihin merkitään vaalioikeutetut henkilöt.

Jokaisesta vaalioikeutetusta on vaaliluettelossa 
merkintä siitä, mihin vaalioikeutettujen ryhmään 
hän tehtävänsä perusteella kussakin vaalissa kuuluu. 
Ryhmä määräytyy vaaliluettelon vahvistamispäivä-
määrän mukaan.

Vaaliluetteloa laadittaessa ja vahvistettaessa otetaan 
huomioon ne nimitykset, määräykset ja työsopi-
mukset, jotka päätöksentekijä on allekirjoittanut 
viimeistään vaalivuoden syyskuun 15 päivänä.

23 §

Keskusvaalilautakunta julkistaa vaaliluettelon kuusi 
viikkoa ennen vaalipäivää. Vaaliluettelo asetetaan 
nähtäväksi kymmenen päivän ajaksi.

Vaaliluettelon nähtävänä pitämisen paikasta ja ajasta 
tiedotetaan yliopiston verkkosivuilla ja yliopiston 
ilmoitustaululla. Tiedotus voidaan julkaista myös 
yliopiston tiedotuslehdissä.
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24 §

Henkilö, joka katsoo, että vaaliluettelossa on vaalioi-
keuteen tai vaalikelpoisuuteen vaikuttava virhe, voi 
jättää keskusvaalilautakunnalle kirjallisen oikaisu-
vaatimuksen vaaliluettelon nähtävilläoloaikana.

Keskusvaalilautakunnan on annettava päätöksensä 
oikaisuvaatimuksesta seitsemän päivän kuluessa 
1 momentissa säädetyn määräajan päättymisestä. 
Tämän jälkeen keskusvaalilautakunta vahvistaa ja 
julkistaa lopullisen vaaliluettelon.

Oikaisuvaatimuksia koskevat päätökset keskusvaa-
lilautakunta tiedottaa välittömästi vaalilautakun-
nille.

Ehdokkaiden asettaminen

25 §

Vaalioikeutetuilla on 10 päivän kuluessa lopullisen 
vaaliluettelon julkistamisesta oikeus asettaa omassa 
ryhmässään ehdokkaita konsistorin, tiedekuntaneu-
voston ja laitoksen johtoryhmän jäsenten ja varajä-
senten vaalia varten.

Konsistorin vaalissa ehdokkaan asettajina tulee olla 
vähintään kymmenen ja muissa vaaleissa vähintään 
kolme vaalioikeutettua henkilöä, joiden tulee kuu-
lua samaan vaalioikeutettujen ryhmään kuin ehdo-
kas. Laitoksen johtoryhmän vaalissa voidaan tästä 
poiketa, jos ehdokkaan ryhmässä ei ole tarpeeksi 
vaalioikeutettuja.

26 §

Ehdokkaat asetetaan jättämällä konsistorin jäsenten 
vaalin osalta keskusvaalilautakunnalle ja tiedekunta-
neuvoston ja laitoksen johtoryhmän jäsenten vaalin 
osalta kampuksen vaalilautakunnalle kahden vaali-
kelpoisen henkilön keskusvaalilautakunnan vahvis-
tamalla lomakkeella antama kirjallinen suostumus. 
Ehdokaslistat ovat kahden ehdokkaan listoja siten, 
että ensimmäiseksi asetettu on ehdokas hallintoeli-
men jäseneksi ja toiseksi asetettu henkilökohtaiseksi 
varajäseneksi. Laitoksen johtoryhmän ensimmäisessä 
ryhmässä ehdokaslistat voivat kuitenkin olla yhden 
ehdokkaan listoja, mikäli ryhmään ei kuulu riittä-
västi vaalikelpoisia henkilöitä kahden ehdokkaan 
listojen muodostamiseksi. Tällöin sama henkilö voi 
myös olla useammassa kuin yhdessä ehdokaslistassa 
varajäsenehdokkaana.

Vaalikelpoinen henkilö saa kussakin vaalissa olla 
jäsen vain yhdessä ehdokaslistassa. Ehdokaslistassa 
on mainittava ehdokkaiden täydelliset nimet ja 
virka-asemat. Lomakkeessa tulee lisäksi olla eh-
dokkaan asettajien nimet, virka-asemat ja allekir-
joitukset. Ehdokaslistalla on oltava asiamies, jonka 
nimi, virka-asema, postiosoite ja puhelinnumero on 
ilmoitettava. Ehdokaslistalla olevien jäsenten on 
vakuutettava, että he ovat vaalikelpoisia yliopistoon 
kuuluvia henkilöitä.

27 §

Ehdokkailla on mahdollisuus saman vaalioikeutettu-
jen ryhmän sisällä muodostaa vaaliliittoja.

Vaaliliiton muodostamiseksi ehdokaslistojen asia-
miehet antavat konsistorin vaalin osalta keskusvaa-
lilautakunnalle ja tiedekuntaneuvoston ja laitoksen 
johtoryhmän vaalien osalta kampuksen vaalilau-
takunnalle yhteisen kirjallisen ilmoituksen, jossa 
vaaliliittoon liittyvät ehdokaslistat ja ehdokkaat 
on lueteltu siinä järjestyksessä, jossa ehdokaslistat 
halutaan otettaviksi ehdokaslistojen yhdistelmään. 
Yhdessä vaaliliitossa saa ehdokaslistojen määrä olla 
enintään yhtä suuri kuin asianomaisesta ryhmästä 
valittavien jäsenten määrä.

Vaaliliittoilmoituksen tulee olla kaikkien ehdokkai-
den allekirjoittama. Lisäksi ilmoituksessa tulee olla 
vaaliliiton asiamiehen nimi, virka-asema, postiosoite 
ja puhelinnumero. Ilmoituksessa voidaan ehdottaa 
ehdokaslistojen yhdistelmään otettavaksi vaalilii-
tolle nimi, johon tulee sisältyä sana vaaliliitto. Ellei 
vaaliliiton nimeä ole ilmoitettu, nimetään vaaliliitto 
ilmoituksen ensimmäisen allekirjoittajan mukaan.

Ilmoitus vaaliliitosta tulee jättää samanaikaisesti 
ehdokaslistojen jättämisen kanssa.

Keskusvaalilautakunnan ja kampuksen vaalilau-
takunnan valmistavat toimenpiteet vaalia varten

28 §

Keskusvaalilautakunta ja kampuksen vaalilautakunta 
kokoontuvat puheenjohtajan tai varapuheenjohta-
jan kutsusta tarvittaessa.

Keskusvaalilautakunta päättää kuulutuksesta, jossa 
on mainittava, milloin vaalit toimitetaan, montako 
jäsentä ja varajäsentä vaaleissa valitaan, kenelle, 
minä päivinä ja kellonaikoina sekä missä paikassa 
vaaleja koskevat asiakirjat on annettava.

Kuulutus on julkaistava yliopiston verkkosivuilla ja 
yliopiston ilmoitustaululla. Kuulutus voidaan julkais-
ta myös yliopiston tiedotuslehdissä.

29 §

Jos ehdokaslista täyttää 25-26 §:ssä mainitut ehdot, 
keskusvaalilautakunta hyväksyy sen ehdokaslistojen 
yhdistelmään. Jos ehdokaslista ei täytä edellä mai-
nittuja ehtoja, keskusvaalilautakunta voi asettaa sen 
oikaisemista tai täydentämistä varten määräajan.

Kampuksen vaalilautakunta käsittelee tiedekunta-
neuvoston ja laitoksen johtoryhmän vaalin ehdokas-
listat 1 momentissa mainitulla tavalla.

30 §

Mikäli ehdokaslistoja on jossakin ryhmässä sama 
määrä tai vähemmän kuin vaaleissa on valittavia 
jäseniä, ei vaalitoimitusta siltä osin toimeenpanna, 
vaan keskusvaalilautakunta konsistorin vaalin osalta 
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ja kampuksen vaalilautakunta tiedekuntaneuvoston 
ja laitoksen johtoryhmän osalta julistaa hyväksytyt 
ehdokkaat valituiksi.

Mikäli ehdokaslistoja on vähemmän kuin ryhmästä 
vaaleissa valittavia jäseniä, yliopiston kollegio mää-
rää puuttuvat jäsenet ja varajäsenet konsistoriin ja 
dekaani tiedekuntaneuvostoon ja laitoksen johto-
ryhmään asianomaista ryhmää kuultuaan.

31 §

Jos vaaleja varten hyväksyttyjä ehdokaslistoja on 
enemmän kuin valittavia jäseniä, keskusvaalilau-
takunnan ja kampuksen vaalilautakunnan on laa-
dittava ehdokaslistojen yhdistelmä. Vaaliliittojen 
ja vaaliliittoihin kuulumattomien listojen järjestys 
yhdistelmässä määräytyy arvonnan perusteella siten, 
että vaaliliitot sijoitetaan ehdokaslistojen yhdistel-
män alkuun.

32 §

Ehdokaslistojen yhdistelmät julkistetaan yliopiston 
verkkosivuilla ja yliopiston ilmoitustaululla. Yhdis-
telmät voidaan julkaista myös yliopiston tiedotus-
lehdissä.

Vaalitoimitus

33 §

Vaalit toimitetaan tietokonevaaleina vaalivuoden 
marraskuun loppuun mennessä. Äänet annetaan 
sähköisellä äänestyslipulla sähköiseen vaaliuurnaan, 
joka on vaaleissa annetuista äänistä muodostuva tie-
dosto. Äänet säilytetään sähköisessä vaaliuurnassa.

Vaalit on järjestettävä siten, että vaalisalaisuus säilyy 
ja tietoturva toteutuu noudattaen soveltuvin osin 
vaalilainsäädännön periaatteita. Tietokonevaaleista 
on laadittava tietoturvasuunnitelma.

(muut. 16.2.2005)

34 §

Välittömästi ennen äänestyksen alkamista keskus-
vaalilautakunnan puheenjohtajan tai varapuheen-
johtajan on todettava, että sähköinen vaaliuurna 
on tyhjä.  Sähköistä vaaliuurnaa ei saa avata eikä 
sinne kertyneitä ääniä laskea ennen kuin äänestys 
on päättynyt.

35 §

Vaalipäivistä, äänestyksen ajankohdasta, vaalipal-
velupisteistä ja äänestyksen toimittamistavoista 
tiedotetaan hyvissä ajoin ennen vaalia yliopiston 
verkkosivuilla ja yliopiston ilmoitustaululla. Tiedotus 
voidaan julkaista myös yliopiston tiedotuslehdissä.

36 §

Vaaleissa saa äänestää vain 22 §:n mukaan vaali-
oikeutettu henkilö.  Ääni annetaan äänestäjälle 
kuuluvalla sähköisellä äänestyslipulla.

Keskusvaalilautakunta määrää vaalipalvelupisteisiin 
tarvittavan määrän vaalivirkailijoita avustamaan 
äänestyksen toimittamisessa.

37 §

Keskusvaalilautakunta päättää vaalipäivistä ja ää-
nestyksen ajankohdasta.

Keskusvaalilautakunta antaa tarkemmat ohjeet 
äänestyksen toimittamisesta sekä siitä, miten vaali-
salaisuus turvataan ja tietoturva toteutetaan.

Keskusvaalilautakunta päättää yliopiston ilmoitus-
taulut, joilla tämän ohjesäännön mukaiset ilmoituk-
set tiedotetaan.

Vaalin lainmukaisuuden toteaminen, äänten 
laskeminen ja vaalin tuloksen vahvistaminen

38 §

Kun vaalit on toimitettu tämän ohjesäännön ja 
vaalilainsäädännön periaatteiden mukaisesti, kes-
kusvaalilautakunta toteaa vaalit lainmukaisiksi. Jos 
vaaleja ei ole toimitettu lainmukaisesti, keskusvaa-
lilautakunta päättää uusien vaalien järjestämisestä 
ja toteuttamistavasta.

Kun keskusvaalilautakunta on todennut vaalit lain-
mukaisesti toimitetuksi, vaalilautakunnat vahvistavat 
vaalien tulokset siten, että keskusvaalilautakunta 
vahvistaa konsistorin vaalin tuloksen ja kampusten 
vaalilautakunnat vahvistavat tiedekuntiensa vaalien 
tulokset.

Keskusvaalilautakunta vahvistaa yliopiston kollegion 
kokoonpanon sen jälkeen, kun sen yliopistoa edus-
tavat jäsenet on valittu hallintojohtosäännön 13, 15 
ja 16 §:n mukaisesti.

39 §

Keskusvaalilautakunta ja kampuksen vaalilautakunta 
laativat vaalin tuloksesta pöytäkirjan, johon merki-
tään äänestäneiden lukumäärä, annettujen äänes-
tyslippujen lukumäärä ja niiden lukumäärä kussakin 
16, 17 ja 18 §:ssä mainitussa ryhmässä. Pöytäkirjan 
allekirjoittavat kaikki keskusvaalilautakunnan tai 
kampuksen vaalilautakunnan jäsenet. Kampuksen 
vaalilautakunnan pöytäkirja on toimitettava keskus-
vaalilautakunnalle.

40 §

Vaaleissa otetaan huomioon vain äänet, jotka on 
annettu tämän vaalijohtosäännön ja keskusvaalilau-
takunnan vaalijohtosäännön 37 §:n nojalla antamien 
ohjeiden mukaisesti.

41 §

Samaan vaaliliittoon kuuluvien ehdokaslistojen 
keskinäinen järjestys määräytyy listan äänimäärän 
mukaan. Tässä järjestyksessä annetaan ehdokaslis-
toille vertausluvut siten, että vaaliliiton ensimmäinen 
ehdokassija saa vertausluvukseen vaaliliiton hyväksi 
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annettujen äänien koko lukumäärän, toinen puolet 
siitä, kolmas kolmanneksen ja niin edelleen.

Vaaliliittoon kuulumattoman ehdokaslistan vertaus-
lukuna on listan äänimäärä.

Jos äänimäärät tai vertausluvut ovat yhtä suuret, 
ratkaistaan ehdokaslistojen keskinäinen järjestys 
arpomalla.

42 §

Äänestyksen tuloksen määräämiseksi asetetaan 
ehdokaslistat 16, 17 ja 18 §:ssä mainituissa ryhmissä 
niiden vertauslukujen mukaiseen järjestykseen. 
Keskusvaalilautakunta ja vastaavasti kampuksen 
vaalilautakunta julistaa valituiksi ehdokaslistojen 
sarjan alusta lukien niin monta listaa kuin ryhmästä 
on valittavia.

Jäsenistä ja varajäsenistä, jotka tiedekunnan muu 
henkilöstö kuin virkaan nimitetyt professorit valit-
see, ainakin yhden kolmesta tai kahden viidestä tai 
kolmen seitsemästä jäsenestä ja varajäsenestä tulee 
olla opettaja tai tutkija ja ainakin yhden kolmesta, 
kahden viidestä ja kolmen seitsemästä jäsenestä 
ja varajäsenestä tulee olla muu kuin opettaja tai 
tutkija. Käyttäytymistieteellisen tiedekunnan tie-
dekuntaneuvostossa vähintään yhden jäsenen ja 
yhden varajäsenen tulee olla opettaja tai tutkija ja 
enintään yhden jäsenen ja yhden varajäsenen tulee 
olla harjoittelukoulun opettaja.

Kunkin valituksi julistetun ehdokaslistan ehdokkaista 
tulee hallintoelimen jäseneksi listan ensimmäiseksi 
asetettu ehdokas ja varajäseneksi listan toiseksi 
asetettu ehdokas.

(muut. 16.2.2005)

43 §

Keskusvaalilautakunta tiedottaa vaalien tuloksesta 
yliopiston verkkosivuilla ja yliopiston ilmoitustau-
lulla. Tiedotus voidaan julkaista myös yliopiston 
tiedotuslehdissä.

5 luku

DEKAANIN, VARADEKAANIN TAI VARADEKAANIEN 
SEKÄ LAITOKSEN JOHTAJAN VALINTA

44 §

Tiedekuntaneuvosto kokoontuu virkaiältään vanhim-
man professorijäsenen kutsusta ennen toimikautensa 
alkua valitsemaan dekaanin. Tiedekuntaneuvosto voi 
ennen toimikautensa alkua samassa järjestyksessä 
valita varadekaanin tai varadekaanit.

Laitoksen johtoryhmä kokoontuu virkaiältään van-
himman professorijäsenen kutsusta ennen toimikau-
tensa alkua tekemään esityksen laitoksen johtajaksi 
määrättävästä.

Dekaanin, varadekaanin tai varadekaanien sekä lai-
toksen johtajan valinnassa noudatetaan soveltuvin 
osin samaa menettelyä kuin rehtoria valittaessa. Tä-
män johtosäännön 8 §:n mukaista ehdokasasettelua 
ei kuitenkaan käytetä.

6 luku

MUUTOKSENHAKU

45 §

Keskusvaalilautakunnan ja kampuksen vaalilauta-
kunnan tekemään päätökseen tyytymätön saa hakea 
siihen yliopistolain 34 §:n nojalla muutosta. Keskus-
vaalilautakunnan ja kampuksen vaalilautakunnan 
tekemää päätöstä noudatetaan muutoksenhausta 
huolimatta, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

7 luku

HALLINTOELINTEN TÄYDENTÄMINEN

46 §

Yliopiston kollegio voi perustellusta syystä myöntää 
jäsenelleen eron tämän omasta pyynnöstä kesken 
toimikauden. Yliopiston kollegion täydentämises-
sä noudatetaan muuten soveltuvin osin kollegion 
jäsenten valintaa koskevia hallintojohtosäännön III 
luvun määräyksiä.

Konsistori voi perustellusta syystä myöntää jäsenel-
leen tai varajäsenelleen eron tämän omasta pyyn-
nöstä kesken toimikauden. Jos konsistorin jäsenelle 
tai varajäsenelle on myönnetty ero, hänen tilalleen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi tulee

1) hallintojohtosäännön 6 §:n 1 momentin 1-3 
kohdassa tarkoitetuissa ryhmissä konsistorin vaa-
lin vaalituloksen mukaisessa etusijajärjestyksessä 
määräytyvä henkilö tai jollei tällaista henkilöä ole, 
täydennysvaaleilla valittu henkilö;

2) hallintojohtosäännön 6 §:n 1 momentin 4 koh-
dassa tarkoitetussa ryhmässä ylioppilaskunnan 
edustajiston opiskelijoiden keskuudesta valitsema 
henkilö; sekä

3) hallintojohtosäännön 6 §:n 1 momentin 5 kohdas-
sa tarkoitetussa ryhmässä jäsenen tilalle varajäsen 
ja varajäsenen tilalle yliopiston kollegion rehtorin 
esityksestä kutsuma henkilö.

Rehtori voi perustellusta syystä myöntää tiede-
kuntaneuvoston vaaleilla valitulle jäsenelle tai 
varajäsenelle eron tämän omasta pyynnöstä kesken 
toimikauden. Jos tiedekuntaneuvoston vaaleilla 
valittu jäsen ei enää kuulu yliopistoon tai hänelle 
on myönnetty ero, tulee varajäsen hänen tilalleen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos varajäsen ei enää 
kuulu yliopistoon tai hänelle on myönnetty ero tai 
hänestä tulee hallintoelimen jäsen, rehtori määrää 
asianomaista ryhmää kuultuaan uuden varajäsenen 
jäljellä olevaksi toimikaudeksi.
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47 §

Konsistorin tai tiedekuntaneuvoston vaaleilla valittu 
jäsen tai varajäsen, joka ei enää kuulu siihen ryh-
mään, josta hänet on valittu, pysyy hallintoelimen 
jäsenenä tai varajäsenenä toimikautensa loppuun.

Jos ylioppilaskunnan edustajiston valitsema konsis-
torin jäsen tai varajäsen ei enää ole vaalioikeutettu 
opiskelijana, edustajisto valitsee uuden jäsenen tai 
varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Tämä 
ei kuitenkaan koske edustajiston valitsemaa jatko-
opiskelijajäsentä tai -varajäsentä.

48 §

Dekaani voi perustellusta syystä myöntää eron lai-
toksen johtoryhmän jäsenelle tai varajäsenelle tämän 
omasta pyynnöstä kesken toimikauden.

Jos laitoksen johtoryhmän jäsen ei enää kuulu yli-
opistoon tai hänelle on myönnetty ero, tulee hänen 
tilalleen varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos 
varajäsentä ei ole valittu tai varajäsen ei enää kuulu 
yliopistoon taikka hänestä tulee hallintoelimen jä-
sen tai hänelle on myönnetty ero, dekaani määrää 
uuden jäsenen tai varajäsenen asianomaista ryhmää 
kuultuaan.

8 luku

VOIMAANTULO

49 §

Tämä johtosääntö tulee voimaan 1.3.2003. Tällä joh-
tosäännöllä kumotaan kanslerin 2.3.1998 vahvistama 
Helsingin yliopiston vaalijohtosääntö, jonka mukaan 
valittujen toimielinten toimikauteen kumoaminen 
ei kuitenkaan vaikuta. Kumotun vaalijohtosäännön 
kirjallisin äänilipuin toimitettavaa vaalitoimitusta 
koskevia säännöksiä voidaan noudattaa soveltuvin 
osin, mikäli keskusvaalilautakunta päättää uusien 
vaalien järjestämisestä tämän johtosäännön 38 §:n 
1 momentin nojalla.

Kansleri   Risto Ihamuotila

Kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki

N:o 22/2/2003

Lakiehdotukset
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Helsingin yliopiston opintosuoritusten 
arvostelua ja kuulustelua sekä opinto-
suoritusten tutkintolautakuntaa koske-

va johtosääntö

Kanslerin 23 päivänä maaliskuuta 1999 vahvistama

1 luku

Johtosäännön soveltaminen

1 §

Johtosäännön soveltamisala

Tätä johtosääntöä sovelletaan opintosuoritusten 
arvosteluun, opintosuoritusten arvostelun oikaisemi-
seen ja kuulustelujen järjestämiseen mukaan lukien 
soveltuvin osin valintakokeen järjestäminen.

Opintosuorituksella tarkoitetaan väitöskirjaa, lisensi-
aatintutkimusta, tutkielmaa, esitelmää ja muuta kir-
jallista työtä, suoritusnäytettä, kirjallista ja suullista 
kuulustelua, opintosuorituksen hyväksilukemista ja 
muuta suoritusta, joka sisältyy yliopiston opetus-
suunnitelmiin.

Tätä johtosääntöä ei sovelleta opiskelijavalinnan 
oikaisumenettelyyn, josta on säädetty yliopistolain 
33-35 §:ssä, yliopistoasetuksen 13 §:ssä ja hallinto-
johtosäännön 56 §:ssä.

2 §

Soveltamisohjeet

Tiedekunnat ja erillislaitokset voivat antaa tämän 
johtosäännön soveltamista koskevia ohjeita, jotka 
on saatettava opintosuoritusten tutkintolautakun-
nan tietoon.

2 luku

Kuulustelukieli

3 §

Suomen kieli ja ruotsin kieli kuulustelukielenä

Kirjallisissa ja suullisissa kuulusteluissa opiskelijalla 
on oikeus käyttää suomen tai ruotsin kieltä, ellei 
kuulusteltavan aineen laatu edellytä muuta.

Kirjallisten kuulustelujen tehtävät on aina annet-
tava opiskelijan ilmoittamalla kielellä, suomeksi tai 
ruotsiksi. Suullisissa kuulusteluissa kuulustelijan tulee 
käyttää opiskelijan ilmoittamaa kieltä. Jos kuulus-
telija ei riittävästi hallitse tätä kieltä, hänen tulee 
huolehtia siitä, että tehtävät kuitenkin esitetään 
opiskelijalle hänen valitsemallaan kielellä, suomeksi 
tai ruotsiksi.

Milloin opetuksen tarkoituksenmukainen järjestely 
sitä edellyttää, voidaan kuulustelukielenä käyttää 
muuta kuin suomen tai ruotsin kieltä.

4 §

Opiskelijan oikeus käyttää vierasta kieltä kuulus-
telukielenä

Opiskelijan oikeudesta saada kuulustelun tehtävät 
ja vastata muulla kielellä kuin suomeksi tai ruotsiksi 
päättää asianomainen kuulustelija tai laitoksen esi-
mies sen mukaan kuin tiedekuntaneuvosto määrää. 
Opiskelija voi aineen professorin suostumuksella 
kirjoittaa tutkielman muulla kuin suomen tai ruot-
sin kielellä. Opiskelijan oikeudesta käyttää vierasta 
kieltä tutkintoon kuuluvassa kirjallisessa kypsyysnäyt-
teessä päättää dekaani, ellei tiedekuntaneuvosto 
toisin määrää.

5 §

Väitöstilaisuuden kieli

Väitöskirja tarkastetaan julkisessa väitöstilaisuudes-
sa, jonka kielestä väitöstilaisuuden kustos määrää 
etukäteen, kuultuaan asiassa sekä väittelijää että 
vastaväittäjää. Väitöstilaisuuden kielenä tulee olla 
joko suomi tai ruotsi, taikka se kieli, jolla väitöskirja 
on laadittu. Väitöstilaisuus voidaan pitää muullakin 
kielellä, jos väittelijä suostuu siihen. Väittelijä ja 
vastaväittäjä voivat väitöstilaisuudessa käyttää myös 
eri kieliä, jos näin sovitaan.

3 luku

Kuulusteltava kirjallisuus

6 §

Kirjallisuudesta tiedottaminen

Kuulusteltava kirjallisuus ilmoitetaan kunkin tiede-
kunnan opinto-oppaassa, tiedekunnan ilmoitustau-
lulla tai muutoin julkisesti riittävin tunnistetiedoin, 
jotta opiskelija löytää tarvitsemansa julkaisut.

Kesken lukuvuoden voidaan kuulusteltavaan kirjal-
lisuuteen tehdä vähäisiä muutoksia ja lisäyksiä, jos 
siihen on painavia syitä. Niissä tiedekunnissa, jotka 
julkaisevat kaksi tai useampia lukuvuosia kerrallaan 
voimassa olevia opinto-oppaita, kuulusteltavaan 
kirjallisuuteen saadaan tehdä laajempia muutoksia 
vain sellaisina vuosina, jolloin uusi opinto-opas jul-
kaistaan.

Oheislukemiston luonteinen tai yksittäisen opiskeli-
jan kanssa erikseen sovittava kirjallisuus voidaan jät-
tää ilmoittamatta tiedekunnan opinto-oppaassa.

Ne kirjallisuutta koskevat tiedot, joita ei mainita 
opinto-oppaassa, on muulla tavoin hyvissä ajoin saa-
tettava sekä opiskelijoiden että kirjallisuushankintoja 
hoitavien yksiköiden tietoon.

7 §

Loppuunmyydyt teokset

Esittäessään kuulusteltavan kirjallisuuden vahvistet-
tavaksi tiedekuntaneuvostolle laitoksen johtoryhmän 
on varmistauduttava siitä, että vaadittavat teokset 
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ovat opiskelijan saatavissa. Loppuunmyytyjä teoksia 
voi sisältyä vaatimuksiin vain poikkeustapauksissa. 
Tällöin laitoksen johtoryhmän on varmistettava teok-
sen riittävä saatavuus, ja tiedotettava opiskelijoille 
miten kyseiset teokset ovat saatavissa käyttöön.

8 §

Uusien vaatimusten voimaantulo

Vaadittavaa kirjallisuutta muutettaessa tiedekun-
taneuvoston on annettava täsmälliset määräykset 
siirtymävaiheesta. Mikäli opiskelija on aloittanut 
tietyn, useasta kuulustelusta koostuvan kurssi-, 
opintojakso- tai muun opintokokonaisuuden suo-
rittamisen, hänellä on oikeus suorittaa se loppuun 
tiedekuntaneuvoston määräämässä ajassa vanhojen 
vaatimusten mukaisesti.

4 luku

Kuulustelujen järjestäminen

9 §

Kuulustelujen järjestäminen ja uusiminen

Annettavasta opetuksesta riippumattomia kuuluste-
luja on järjestettävä niin usein, ettei kuulusteluker-
tojen harvalukuisuus hidasta opiskelua.

Kuulusteluun tulee liittyä uusimismahdollisuus, jollei 
jokin erityinen syy sitä estä. Uusintakuulustelujen 
ajankohtaa määrättäessä on otettava huomioon 
toisaalta opiskelijan mahdollisuus valmistautua 
kuulusteluun ja toisaalta opiskelijan oikeus kes-
keytymättä harjoittaa opintojaan. Kuulusteluista 
ja niiden uusinnoista on ilmoitettava opiskelijoille 
hyvissä ajoin.

Jos kuulusteltava on vammainen tai jos hänellä on 
muu hyväksyttävä terveydellinen este, jonka vuoksi 
hän ei pysty suorittamaan kuulustelua normaalisti, 
kuulustelu tulee mahdollisuuksien mukaan järjes-
tää hänen kannaltaan mahdollisimman suotuisalla 
tavalla.

10 §

Kuulusteluista tiedottaminen

Kuulustelun järjestäjän on tiedotettava kuulustelun 
ajankohdasta ja paikasta hyvissä ajoin ennen kuulus-
telua. Tiedot annettavasta opetuksesta riippumat-
tomien kuulustelujen ajankohdista ja paikoista on 
ilmoitettava koko lukuvuoden osalta asianomaisen 
tiedekunnan opinto-oppaassa tai muutoin julkisesti.

Kuulustelun järjestäjän on etukäteen tiedotettava 
opiskelijoille, millä tavoin kuulusteluun ilmoittau-
dutaan ja millä tavoin ilmoittautuminen voidaan 
peruuttaa. Opiskelijoille on myös tiedotettava niistä 
seurauksista, joihin virheellinen tai puutteellinen 
ilmoittautuminen voi johtaa.

11 §

Kuulusteluun osallistumisen epääminen

Kuulusteluun saa osallistua vain läsnäolevaksi ilmoit-
tautunut opiskelija, jolla on kuulustelun edellyttämä 
opiskeluoikeus.

Osallistumiskertoja annettavasta opetuksesta riippu-
mattomiin kuulusteluihin ei saa rajoittaa. Jos opis-
kelija on hylätty kahdessa edellisessä saman opinto-
suorituksen kuulustelussa tai jos hän on jäänyt niistä 
pois ilman pätevää syytä, kuulustelija voi kuitenkin 
määrätä, että opiskelija ei saa osallistua uuteen 
kuulusteluun ennen enintään kuuden viikon pituisen 
määräajan kulumista edellisestä kuulustelusta.

12 §

Kuulustelusalista poistuminen väliaikaisesti

Yli kaksi tuntia kestävissä kuulusteluissa valvonta on 
järjestettävä niin, että kuulusteltava voi pakottavista 
syistä olla valvottuna lyhyen aikaa poissa kuuluste-
lusalista.

13 §

Kuulustelun valvonta ja kuulustelusta poistuminen

Valvojien on huolehdittava siitä, että kaikki samassa 
salissa olevat kuulusteltavat saavat tehtävät tie-
toonsa samanaikaisesti. Kuulusteluaika lasketaan 
alkavaksi siitä hetkestä, jolloin kuulusteltavilla on 
ollut tilaisuus saada tehtävät tietoonsa.

Kuulustelusta saa poistua aikaisintaan kuulustelun 
järjestäjän ilmoittamana ajankohtana. Poistumis-
ajankohdasta on tiedotettava opiskelijoille etukä-
teen. Kuulustelun alkamisen jälkeen saapuneelle 
opiskelijalle on annettava mahdollisuus osallistua 
kuulusteluun, mikäli hän saapuu siihen ennen mää-
rättyä poistumisajankohtaa. Kuulustelun päättymis-
ajankohta on ilmoitettava etukäteen.

14 §

Kuulustelutilaisuuden uusiminen

Jos kuulustelua ei kuulusteltavasta riippumattomasta 
syystä voida suorittaa kyseisessä tilaisuudessa, on 
asianomaiselle opiskelijalle viivytyksettä järjestettävä 
mahdollisuus uusintakuulusteluun.

15 §

Henkilöllisyyden tarkistaminen

Kuulusteluun osallistuvan on vaadittaessa todistet-
tava henkilöllisyytensä. Jos opiskelija ei voi todistaa 
henkilöllisyyttään, kuulustelun valvoja sopii opiske-
lijan kanssa tavasta, jolla henkilöllisyys myöhemmin 
todistetaan. Jos henkilöllisyyttä ei tälläkään tavalla 
osoiteta, kuulustelu voidaan hylätä.
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16 §

Kuulustelutilaisuudessa sallitut apuvälineet

Opiskelijalla saa olla kuulustelutilaisuudessa mu-
kanaan vain kirjoitusvälineet. Jos muita välineitä 
sallitaan tai edellytetään, on siitä tiedotettava opis-
kelijoille ja valvojille etukäteen.

Opiskelijalla saa olla kuulustelutilaisuudessa muka-
naan välttämättömät lääkkeet ja vähäinen määrä 
eväitä. Matkapuhelimen ja muun vastaavan viestin-
tälaitteen hallussapitäminen kuulustelutilaisuudessa 
on kielletty.

5 luku

Kuulustelun häiritseminen ja kuulusteluvilppi

17 §

Kuulusteluvilppi

Jos valvoja havaitsee, että kuulusteltava syyllistyy 
vilppiin, hän keskeyttää asianomaisen opiskelijan 
kuulustelun.

18 §

Kuulustelun häiritseminen

Jos valvoja havaitsee, että kuulusteltava aiheuttaa 
häiriötä kuulustelutilaisuudessa, hänen on huo-
mautettava siitä asianomaiselle sekä tarpeen mu-
kaan ryhdyttävä muihin vaadittaviin toimenpiteisiin 
häiriön jatkumisen estämiseksi. Jos kuulustelun häi-
ritseminen näistä toimenpiteistä huolimatta jatkuu, 
valvoja saa keskeyttää häiriötä aiheuttavan opiskeli-
jan kuulustelun. Jos kuulustelun häiritseminen on ai-
heuttanut kohtuutonta häiriötä muille kuulustelussa 
oleville opiskelijoille, on kuulusteluun varattua aikaa 
pidennettävä häiriön kestoa vastaavalla ajalla.

19 §

Kuulusteluvilpistä ja kuulustelun häiritsemisestä 
epäillyn oikeus selityksen antamiseen

Opiskelijalle, jonka epäillään syyllistyneen kuuluste-
luvilppiin tai kuulustelun häiritsemiseen, on annet-
tava tilaisuus selityksen antamiseen. Kun opiskelijan 
kuulustelu keskeytetään vilpin tai häiritsemisen 
johdosta, valvoja merkitsee vastauspapereihin kes-
keytyksen syyn, sekä sen kiistääkö tai myöntääkö 
opiskelija vilpin tai häiritsemisen. Vastauspaperit 
toimitetaan tämän jälkeen kuulustelijalle tavan-
omaiseen tapaan.

20 §

Seuraamukset

Vilppiin syyllistyneen opiskelijan kuulustelu hylä-
tään. Ennen kuulustelun hylkäämistä opiskelijalle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Tapauksesta 
on ilmoitettava tiedekunnan dekaanille.

Opiskelija, joka on tyytymätön vilpin perusteella ta-
pahtuneeseen kuulustelun hylkäämiseen, voi saattaa 
asian kirjallisesti tiedekuntaneuvoston käsiteltäväksi 
14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätök-
sestä tiedon. Tällaisen asian käsittelyssä noudatetaan 
muutoin soveltuvin osin opintosuoritusten arvoste-
lun oikaisua koskevia määräyksiä.

21 §

Kurinpitomenettely

Kun opiskelijan syyllistyminen vilppiin on näytetty to-
teen, tiedekunnan dekaani voi harkintansa mukaan 
ilmoittaa kuulusteluvilpin rehtorille yliopistolain 19 
§:n ja yliopistoasetuksen 20 §:n mukaista kurinpito-
menettelyä varten.

6 luku

Opintosuorituksen arvostelu ja tulosten julkista-
minen

22 §

Opintosuorituksen arvostelu

Jokaisen opintosuorituksen arvostelijalla tulee olla 
kyseisen suorituksen vastaanottamiseen tarvittava 
asiantuntemus.

Mikäli opiskelija on uusinut opintosuorituksen ja 
saanut samasta opintosuorituksesta eri arvosanoja 
tai opintoviikkomääriä, tulee hänen lopulliseksi 
opintosuorituksekseen opintoviikkomäärältään laa-
jin suoritus tai jos opintoviikkomäärät ovat samoja, 
arvosanaltaan korkein suoritus, ellei opiskelija muuta 
halua. Laajuuden ja arvosanan ollessa samoja tulee 
lopulliseksi opintosuoritukseksi uusin suoritus.

Opintosuorituksen arvostelijan esteellisyydestä on 
voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 ja 
11 §:ssä säädetään.

23 §

Kuulustelun arvostelu

Saman henkilön tulee arvostella kaikki tiettyyn tehtä-
vään annetut vastaukset, ellei muunlainen menettely 
ole kuulustelun laatuun nähden perusteltu. Kuulus-
teluissa, joiden arvostelu edellyttää poikkeuksellisen 
paljon harkintaa, tulee mahdollisuuksien mukaan 
käyttää vähintään kahta arvostelijaa.

24 §

Kuulustelun tulosten julkistaminen

Kuulustelun tulokset on julkistettava hyvissä ajoin en-
nen seuraavaa saman kuulustelun suoritustilaisuutta 
tai siihen ilmoittautumista, kuitenkin viimeistään 
kuukauden kuluttua kuulustelusta. Valintakokeiden 
sekä kesäkuun 1 päivän ja elokuun 31 päivän välisenä 
aikana järjestettävien kuulustelujen tulokset voidaan 
kuitenkin julkistaa kuukautta pidemmän ajan ku-
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luttua. Tulokset julkistetaan ainakin asianomaisen 
laitoksen tai kuulustelun järjestäneen muun yksikön 
ilmoitustaululla ja niiden tulee olla nähtävillä vähin-
tään kolme viikkoa.

Julkistettavissa tuloksissa ilmoitetaan hyväksyttyjen 
nimet, hylättyjen määrät sekä harkinnan mukaan 
hyväksyttyjen arvostelu. Julkistamisen yhteydessä ei 
saa ilmoittaa opiskelijoiden henkilötunnuksia.

Kuulustelija varmentaa allekirjoituksellaan kuuluste-
lun tuloksen. Jos kuulustelun arvostelijoita on ollut 
useita, on ilmoitettava kaikkien arvostelijoiden nimet 
sekä se, minkä kysymyksen vastauksen arvostelusta 
kukin heistä vastaa.

25 §

Kuulusteluvastausten tallentaminen ja arvostelu-
perusteiden julkistaminen

Viimeistään tulosten julkistamisen yhteydessä on 
ilmoitettava, missä kuulusteluvastaukset säilytetään 
sekä milloin ja missä opiskelija voi yliopistoasetuksen 
16 §:n mukaisesti nähdä oman tarkastetun opinto-
suorituksensa. Opiskelijalla on oikeus omalla kustan-
nuksellaan saada jäljennös vastauksistaan.

Kuulustelukohtaiset arvosteluperusteet julkistetaan 
viimeistään kuulustelun tulosten julkistamisen yh-
teydessä. Milloin yksityiskohtaisten arvosteluperus-
teiden laatiminen ja julkistaminen ei kuulustelun 
laadun tai osallistujien määrän vuoksi ole tarkoituk-
senmukaista, on kuulustelun tulosten julkistamisen 
yhteydessä ilmoitettava, millä tavoin opiskelija voi 
saada tietoonsa ne ja niiden soveltamisen omalla 
kohdallaan. Perus-, aine- ja syventävien opintojen 
loppuarvosanan määräytymismisperusteet on julkis-
tettava aina etukäteen opinto-oppaassa, ilmoitustau-
lulla tai muulla tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kuulusteluvastauksia ja niihin liittyviä arvostelu-
huomautuksia ei saa julkistaa ilman asianomaisen 
opiskelijan lupaa. Kuulusteluvastauksia ei saa ilman 
opiskelijan lupaa käyttää opetus- ja tutkimustar-
koituksiin siten, että opiskelijan tunnistaminen on 
mahdollista.

26 §

Tutkielman tarkastaminen ja arvostelu

Pääaineen syventäviin opintoihin kuuluvan tutkiel-
man tarkastaa kaksi opettajaa, siten kuin tiedekun-
taneuvosto tarkemmin määrää. Tutkielman hyväksyy 
ja arvostelee tiedekuntaneuvosto, jollei tiedekun-
taneuvosto ole pysyvällä määräyksellä siirtänyt tätä 
tehtävää laitoksen johtoryhmälle.

Tiedekuntaneuvosto määrää tarkemmin tutkielman 
arvostelumenettelystä ja arvosana-asteikosta.

Sivuaineen syventäviin opintoihin kuuluvan tutkiel-
man tarkastamisesta ja arvostelusta määrää tiede-
kuntaneuvosto.

27 §

Lisensiaatintutkimuksen tarkastaminen ja arvos-
telu

Tiedekuntaneuvosto määrää lisensiaatintutkimuk-
selle vähintään kaksi tarkastajaa, joiden tulee olla 
tohtorin tutkinnon tai tohtorin arvoon oikeuttavat 
opinnäytteet suorittaneita.

Lisensiaatintutkimuksen tarkastajien tulee kahden 
kuukauden kuluessa tehtävän saamisesta yhdessä 
tai erikseen antaa perusteltu kirjallinen arvostelulau-
sunto. Tutkimuksen arvostelee tiedekuntaneuvosto. 
Tiedekuntaneuvosto antaa pysyväismääräykset 
tutkimuksen arvostelussa käytettävästä arvosana-
asteikosta. Ennen tutkimuksen arvostelua tekijälle on 
varattava tilaisuus vastineen antamiseen tarkastajan 
lausunnosta.

28 §

Tutkielman ja lisensiaatintutkimuksen arvostelun 
raukeaminen

Opiskelija voi ennen tiedekuntaneuvostossa tai 
johtoryhmässä tapahtuvaa arvostelua pyytää, että 
opintosuorituksen arvostelu keskeytetään. Tällöin 
arvostelumenettely raukeaa.

29 §

Väitöskirjan esitarkastaminen

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöskirjalle vähintään 
kaksi esitarkastajaa, joilla mikäli mahdollista tulee 
olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteelliset an-
siot. Väitöskirjan ohjaaja voi toimia esitarkastajana 
ainoastaan, jos siihen on erityisiä syitä. Väitöskirjan 
tekijälle on varattava tilaisuus esittää tiedekunta-
neuvostolle huomautuksensa esitarkastajien valin-
nasta.

Esitarkastajien tulee tiedekuntaneuvoston määrää-
mässä ajassa tehtävän saamisesta yhdessä tai erikseen 
antaa perusteltu kirjallinen lausunto, jossa ehdote-
taan väittelyluvan myöntämistä tai sen epäämistä. 
Esitarkastajan lausunnon antamisen määräaika ei 
saa olla ilman erityistä syytä kolmea kuukautta pi-
dempi.

Väittelijälle on varattava tilaisuus vastineen antami-
seen esitarkastajan lausunnosta, ennen kuin tiede-
kuntaneuvosto päättää väittelyluvasta.

Mikäli esitarkastusta ei joko esitarkastajien välisten 
näkemyserojen tai työssä havaittujen puutteellisuuk-
sien vuoksi voida määräajassa tai esitarkastajien ja 
väitöskirjan tekijän välillä sovitun kohtuullisen pitui-
sen lisäajan kuluessa päättää väittelylupaa puoltavaan 
lausuntoon, esitarkastusmenettely raukeaa, jollei 
väitöskirjantekijä halua viedä asiaa tiedekuntaneu-
voston ratkaistavaksi. Tiedekunnan dekaanille on 
ilmoitettava esitarkastuksen jatkumisesta yli tiede-
kuntaneuvoston määräämän ajankohdan.
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Esitarkastusmenettelyn rauettua väittelijä voi pyytää 
uutta esitarkastusta, kun väitöskirjakäsikirjoitukseen 
on tehty hylkäävissä esitarkastuslausunnoissa tarkoi-
tettuja tai muita muutoksia ja työnohjaaja tai muu 
aineen professori puoltaa esitarkastusmenettelyn 
käynnistämistä.

Väittelyluvan saatuaan väittelijän on huolehdittava 
siitä, että väitöskirja, joko painettuna tai muulla ta-
valla, tulee julkisesti saataville ennen kirjan julkista 
tarkastamista. Väitöskirjaa on pidettävä julkisesti 
saatavissa vähintään kymmenen päivää ennen jul-
kista tarkastusta. Dekaani voi kirjallisesta hakemuk-
sesta lyhentää tätä aikaa siten, että väitöskirja on 
saatavilla vähintään viisi päivää. Konsistori määrää 
tarkemmin väittelijän velvollisuudesta luovuttaa 
väitöskirjan kappaleita yliopistolle.

30 §

Väitöskirjan julkinen tarkastaminen

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuteen yh-
den tai kaksi vastaväittäjää, joilla mikäli mahdollista 
tulee olla dosentin pätevyys tai vastaavat tieteel-
liset ansiot. Väitöskirjan ohjaaja voi toimia vasta-
väittäjänä ainoastaan, jos siihen on erityisiä syitä. 
Väitöskirjan tekijälle on varattava tilaisuus esittää 
tiedekuntaneuvostolle huomautuksensa vastaväit-
täjien valinnasta.

Tiedekuntaneuvosto määrää väitöstilaisuuden 
kustokseksi jonkun tiedekunnan professorin viran 
haltijoista tai hoitajista.

Väitöstilaisuus alkaa väittelijän pitämällä aihetta 
koskevalla esittelyllä (lectio praecursoria), minkä 
jälkeen tiedekuntaneuvoston määräämä vastaväit-
täjä esittää omat huomautuksensa väitöskirjasta. 
Tämä tarkastus saa kestää enintään neljä tuntia. 
Sen jälkeen on muidenkin sallittu tehdä muistutuk-
sia väitöskirjaa vastaan. Väitöstilaisuus saa kestää 
enintään kuusi tuntia.

31 §

Väitöskirjan arvostelu

Vastaväittäjän tulee kuuden viikon kuluessa väitösti-
laisuudesta antaa tiedekuntaneuvostolle perusteltu 
kirjallinen arvostelulausunto väitöskirjasta.

Väitöskirjan arvostelee tiedekuntaneuvosto. Tiede-
kuntaneuvosto antaa pysyväismääräykset arvoste-
lussa käytettävästä arvosana-asteikosta.

Väitöskirjan arvostelussa tulee ottaa huomioon myös 
väittelijän puolustautuminen väitöstilaisuudessa.

Ennen väitöskirjan arvostelua tekijälle on varattava 
tilaisuus vastineen antamiseen vastaväittäjän lau-
sunnosta.

7 luku

Opintosuorituksen arvostelun oikaisumenettely

32 §

Opintosuorituksen arvostelua koskeva oikaisume-
nettely

Opiskelija, joka on tyytymätön muun opintosuori-
tuksen kuin väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen 
arvosteluun, voi pyytää siihen oikaisua. Oikaisua on 
pyydettävä suullisesti tai kirjallisesti arvostelusta 
vastaavalta opettajalta tai, milloin tiedekunta-
neuvosto tai laitoksen johtoryhmä on suorittanut 
opintosuoritusta koskevan arvostelun, kirjallisesti 
tiedekuntaneuvostolta. Aika, jonka kuluessa oikaisua 
saa pyytää on 14 päivää siitä päivästä, jolloin opis-
kelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset 
sekä arvosteluperusteiden soveltaminen omalta 
kohdaltaan tietoonsa. Opintosuorituksen hyväksilu-
kemista koskevaan päätökseen pyydetään oikaisua 
samaa menettelyä noudattaen.

Oikaisupyyntöön on annettava perusteltu päätös 
kohtuullisessa ajassa. Opettajan on annettava pää-
töksensä kirjallisesti, mikäli opiskelija ilmoittaa, 
ettei hän tyydy oikaisupyynnön johdosta annettuun 
päätökseen. Tiedekuntaneuvoston päätös on aina 
annettava kirjallisena. Opiskelija voi pyytää oikaisua 
tähän päätökseen opintosuoritusten tutkintolauta-
kunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut 
päätöksestä tiedon.

33 §

Lisensiaatintutkimuksen ja väitöskirjan arvostelua 
koskeva oikaisumenettely

Opiskelija, joka on tyytymätön lisensiaatintutkimuk-
sen tai väitöskirjan arvosteluun, voi hakea siihen 
oikaisua kirjallisesti opintosuoritusten tutkintolau-
takunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Lautakunta voi palauttaa arvostelun 
tiedekuntaneuvostolle uudelleen käsiteltäväksi.

8 luku

Opintosuoritusten tutkintolautakunta

34 §

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan kokoon-
pano

Opintosuoritusten tutkintolautakuntaan kuuluu 
puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä, joilla kullakin 
on henkilökohtainen varajäsen. Jäsenten ja heidän 
varajäsentensä tulee olla yliopistoon kuuluvia henki-
löitä. Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee 
olla virkaan nimitetty professori. Muista jäsenistä ja 
vastaavasti varajäsenistä vähintään yhden tulee olla 
virkaan nimitetty professori, vähintään yhden muu 
opettaja tai tutkija kuin professori ja vähintään kaksi 
opiskelijaa. Lautakunnan jäsenistä ja vastaavasti va-
rajäsenistä vähintään yhden tulee olla oikeustieteen 
kandidaatti.
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Opintosuoritusten tutkintolautakunnan käsitellessä 
väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen arvostelusta 
tehtyä oikaisupyyntöä lautakuntaan kuuluu kaksi 
lisäjäsentä, joilla kummallakin on henkilökohtainen 
varajäsen. Lisäjäsenellä ja hänen varajäsenellään on 
oltava vähintään dosentin pätevyys tai vastaavat 
tieteelliset ansiot.

Konsistori nimeää opintosuoritusten tutkintolauta-
kunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet, lisäjäsenet 
sekä varajäsenet kolmen vuoden toimikaudeksi. Kon-
sistori määrää lautakunnan sihteerin, jonka tulee olla 
oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. 
Sihteeri toimii opintosuoritusten tutkintolautakun-
nan esittelijänä.

35 §

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan tehtävät

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan tehtävänä 
on

1) käsitellä 32-33 §:n nojalla tehdyt oikaisupyyn-
nöt,

2) käsitellä opiskelijan esittämä oikaisupyyntö, joka 
koskee opintosuoritusotteen oikaisua,

3) tehdä aloitteita opiskelijoiden oikeusturvan ke-
hittämiseksi,

4) antaa lausuntoja opiskelijoiden oikeusturvaa kos-
kevissa kysymyksissä, sekä

5) käsitellä muita sellaisia opiskelijoiden oikeustur-
vaan liittyviä kysymyksiä, joiden käsittely ei yliopisto-
lain, yliopistoasetuksen tai hallintojohtosäännön no-
jalla ole yliopiston muiden hallintoelinten tehtävä.

36 §

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan päätösval-
taisuus ja päätöksenteko

Opintosuoritusten tutkintolautakunta kokoontuu 
puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta tai 
mikäli vähintään kolmannes lautakunnan jäsenistä 
niin vaatii. Lautakunta on päätösvaltainen kun koko-
uksessa on läsnä puheenjohtaja tai varapuheenjohta-
ja ja vähintään kolme muuta jäsentä tai varajäsentä. 
Käsiteltäessä väitöskirjan tai lisensiaatintutkimuksen 
arvostelusta tehtyä oikaisupyyntöä lautakunta on 
päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä puheen-
johtajan lisäksi vähintään neljä jäsentä tai lisäjäsentä 
tai heidän varajäsentään, joilla on vähintään dosen-
tin pätevyys tai vastaavat ansiot.

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan on, ennen 
kuin se ratkaisee 32-33 §:n nojalla tehdyn oikaisu-
pyynnön, varattava tilaisuus vastineen antamiseen 
arvostelun suorittaneelle tai hyväksilukemista 
koskevan päätöksen tehneelle opettajalle tai tie-
dekuntaneuvostolle. Ennen päätöksentekoa lau-
takunta voi hankkia myös muiden asiaa tuntevien 
henkilöiden lausunnon asiassa, ellei se ole ilmeisen 
tarpeetonta.

Opintosuoritusten tutkintolautakunta tekee päätök-
sensä esittelystä.

37 §

Opintosuoritusten tutkintolautakunnan päätökset

Opintosuoritusten tutkintolautakunta antaa pää-
töksensä kirjallisesti. Päätös on perusteltava. Perus-
teluissa on ilmoitettava, mihin seikkoihin ja mihin 
päättelyyn ratkaisu perustuu.

Mikäli opintosuoritusten tutkintolautakunta katsoo 
opiskelijan tekemän oikaisupyynnön aiheelliseksi, 
tulee arvostelusta vastaavan opettajan lautakunnan 
niin vaatiessa arvostella kaikkien kyseiseen kuuluste-
luun osallistuneiden opiskelijoiden opintosuoritukset 
uudestaan.

38 §

Muutoksenhaku

Yliopistolain 35 §:n 2 momentin mukaan opinto-
suoritusten tutkintolautakunnan opintosuorituksen 
arvostelua koskevaan, oikaisumenettelyssä tehtyyn 
päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

9 luku

Opintosuoritusten rekisteröinti

39 §

Merkintä opiskelijarekisteriin

Opintosuorituksen arvostelijan on viipymättä toi-
mitettava varmentamansa opintosuoritustiedot 
rekisteröintiä varten. Opintosuoritus on tallennet-
tava opiskelijarekisteriin välittömästi tulosten julkis-
tamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuukauden 
kuluessa tulosten julkistamisesta, ellei erityisestä 
syystä muuta johdu.

Opintosuorituksen suoritusajankohdaksi merkitään 
kuulustelun päivämäärä. Osasuorituksiin perustuvan 
kokonaisuuden suoritusajankohdaksi merkitään 
viimeisen osasuorituksen päivämäärä. Ulkomailla 
suoritetut, hyväksiluetut opinnot merkitään suori-
tusyliopiston ilmaisevalla lisämerkinnällä.

Opintosuoritustiedot on säilytettävä arvostelun 
suorittaneen yksikön arkistossa vähintään 10 vuotta. 
Opiskelijarekisteritietojen arkistoinnista määrätään 
yliopiston arkistosäännössä.

40 §

Opintosuoritusote ja opintokirja

Opiskelijalla, jolla on oikeus suorittaa tutkinto yli-
opistossa ja joka on ilmoittautunut läsnäolevaksi, 
on oikeus saada maksutta yksi virallinen opintosuo-
ritusote lukukaudessa.

Tiedekuntaneuvosto voi antaa pysyväismääräykset 
opiskelijalle annettavasta opintokirjasta tai opinto-
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kortista sekä siihen tehtävistä opintosuoritusmer-
kinnöistä.

41 §

Opiskelijarekisteritietojen oikaiseminen

Opiskelija voi pyytää arvostelun suorittanutta yksik-
köä oikaisemaan opintosuoritusotteessa havaitse-
mansa virheen tai puutteen. Oikaisupyyntö tehdään 
kirjallisesti hallintoviraston määräämällä tavalla. 
Oikaisupyyntö on käsiteltävä ilman aiheetonta vii-
vytystä. Oikaisua on haettava 10 vuoden kuluessa 
opintosuorituksen arvostelussa.

Oikaisupäätöksen tekeminen voidaan antaa tie-
dekunnan tai laitoksen henkilökuntaan kuuluvan 
tehtäväksi opintosuorituksen arvostelijan varmen-
taman tuloslistan tai opiskelijan opintokirjassa tai 
-kortissa olevan merkinnän perusteella, siten kuin 
tiedekunnassa dekaani tai laitoksessa esimies erik-
seen määrää.

Hallintoviraston opiskelijarekisteriyksikön henkilö-
kuntaan kuuluvalla on oikeus tehdä oikaisupäätös, 
mikäli päätös voidaan tehdä yksikön arkistossa olevan 
varmennetun tuloslistan, opiskelijan opintokirjassa 
tai -kortissa olevan yksikäsitteisen suoritusmerkinnän 
tai muun luotettavan selvityksen perusteella.

Oikaisupäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää 
oikaisua opintosuoritusten tutkintolautakunnalta.

10 luku

Erinäisiä säännöksiä

42 §

Opintosuorituksen ja sen arvostelun julkisuus ja 
salassapito

Opintosuorituksen ja sen arvostelun julkisuudesta ja 
salassapidosta on voimassa, mitä laissa on säädetty.

43 §

Opintosuoritusten hyväksilukeminen

Hallintojohtosäännön 55 §:n mukaan tiedekuntaneu-
vosto määrää ne yleiset perusteet, joiden mukaan 
muussa suomalaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa 
taikka muussa oppilaitoksessa suoritetut opinnot lue-
taan opiskelijalle hyväksi tutkintoa suoritettaessa.

44 §

Määritelmä

Mitä tässä johtosäännössä sanotaan kuulustelusta 
koskee soveltuvin osin myös muita opintosuorituksia. 
Yliopistolailla tarkoitetaan tässä johtosäännössä yli-
opistosta 27 päivänä kesäkuuta 1997 annettua lakia 
(645/97) yliopistoasetuksella 6 päivänä helmikuuta 
1998 annettua asetusta (115/98) ja hallintojohtosään-
nöllä kanslerin 2 päivänä maaliskuuta 1998 vahvista-
maa Helsingin yliopiston hallintojohtosääntöä.

45

Voimaantulo

Tämä johtosääntö tulee voimaan sen vahvistamis-
päivästä lukien ja sillä kumotaan kanslerin 30.4.1992 
vahvistama Helsingin yliopiston opintosuoritusten 
arvostelua ja kuulusteluja sekä oikeusturvalautakun-
taa koskeva johtosääntö.

Kansleri   Risto Ihamuotila

Kanslerinsihteeri Heikki Pihlajamäki

N:o 90/2/99
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Helsingin yliopiston kielitaitojohtosääntö

Kanslerin 6 päivänä lokakuuta 1992 vahvistama

1 §

Riittävä suomen tai ruotsin kielen taito, joka vaa-
ditaan Helsingin yliopiston opetus- ja tutkimusvir-
koihin, on henkilöllä, joka suomen ja ruotsin kielen 
taidon osoittamisesta annetun asetuksen (442/87) 
mukaan täydellisesti hallitsee suomen tai ruotsin 
kieltä. Riittävä kielitaito voidaan osoittaa myös yli-
opiston tutkijalautakunnan todistuksella.

Kyky ymmärtää ruotsin kieltä tai suomen kielen suul-
linen ja kirjallinen taito, joka vaaditaan yliopiston 
opetus- ja tutkimusvirkoihin, osoitetaan 1 momen-
tissa mainitussa asetuksessa säädetyllä tavalla tai 
yliopiston tutkijalautakunnan todistuksella.

2 §

Suomen ja ruotsin kielen taidosta, joka vaaditaan yli-
opiston opetus- ja tutkimusvirkaan ulkomaalaiselta 
ja Suomen kansalaiselta, joka ei ole syntyperäinen, 
päättää tiedekuntaneuvosto tai erillisen laitoksen 
johtokunta.

Tiedekuntaneuvoston tai johtokunnan tulee ruot-
sinkielistä opetusta varten perustettuun virkaan 
hakevan kielitaitoa arvioidessaan erityisesti ottaa 
huomioon virkaan kuuluva velvollisuus antaa ope-
tusta ruotsin kielellä.

3 §

Konsistori asettaa suomen ja ruotsin kielen tutkija-
lautakunnat, joihin kumpaankin kuuluu kaksi jäsen-
tä. Lisäksi asianomaisen tiedekunnan dekaani tai, 
milloin virka ei kuulu tiedekuntaan, rehtori määrää 
kaksi lisäjäsentä edustamaan kyseistä alaa. Tutkija-
lautakunnan jäsenten tulee olla yliopiston opettajia, 
jotka täydellisesti hallitsevat asianomaisen kielen.

Tutkijalautakuntien tehtävänä on järjestää kieli-
tutkintoja yliopiston opetus- ja tutkimusvirkojen 
hakijoille sekä antaa niiden perusteella todistuksia 
hakijoiden kielitaidosta.

4 §

Suomen ja ruotsin kielen riittävä taito osoitetaan 
tutkijalautakunnalle siten, että tutkittava kirjoittaa 
oppialaltaan esityksen lautakunnan määräämästä ai-
heesta sekä osoittaa kielitaitonsa myös keskustelussa 
lautakunnan kanssa. Lisäkokeena voidaan käyttää 
kirjallista käännöstä tutkittavaan kieleen.

Suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito osoite-
taan vastaavalla tavalla kielentutkijalautakunnalle 
ottaen huomioon vaadittavan kielitaidon taso.

Ruotsin kielen ymmärtämisen taito osoitetaan tut-
kijalautakunnan jäsenelle ottaen huomioon vaadit-
tavan kielitaidon taso.

5 §

Tutkijalautakunta voi yksimielisellä päätöksellään 
todeta tutkittavan aikaisemmalla toiminnallaan 
osoittaneen vaadittavan kielitaidon.

6 §

Muiden korkeakoulujen kielten tutkijalautakuntien 
antamat todistukset vastaavat soveltuvin osin yliopis-
ton tutkijalautakunnan todistuksia.

Ruotsin kielen taitoa koskevan, muun korkeakoulun 
tutkijalautakunnan todistuksen tulee kuitenkin olla 
sellaisesta korkeakoulusta, jossa on ruotsinkieliseen 
opetukseen tarkoitettuja virkoja.

7 §

Tämä johtosääntö ei koske Svenska social- och kom-
munalhögskolania.

8 §

Tämä johtosääntö tulee voimaan 6.10.1992 ja sillä 
kumotaan pienen konsistorin 6 päivänä lokakuuta 
1937 hyväksymä ohjesääntö, joka sisältää määräykset 
Helsingin yliopiston opettajanvirkoja ja opettajantoi-
mia varten vaadittavan kielitaidon toteamisesta.

Kansleri   Olli Lehto

Kanslerinsihteeri Juhani Kaivola

N:o 229/2/92

Helsingin yliopiston kielitaitojohtosääntö
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Esittely- ja kokousmenettely Helsingin 
yliopistossa

Konsistorin 9 päivänä kesäkuuta 2004 hyväksymä

1. TAVOITE JA SOVELTAMISALA

Yhtenäisen hallinto-, esittely- ja kokousmenettelyn 
tarkoituksena on edistää hyvää hallintoa, avoimuut-
ta ja oikeusturvaa yliopistossa.

Päätöksenteon valmistelua, esittelyä, kokous-
menettelyä ja päätöksen tekemistä säännellään 
useissa eri laeissa, asetuksissa ja yliopiston sisäisissä 
säännöissä. Niitä noudatetaan kaikkea esittely- ja 
kokousmenettelyä sekä päätöksentekoa sitovina 
oikeussäännöksinä. Keskeisimpiä näistä velvoitta-
vista säännöksistä selostetaan pääpiirteissään tässä 
konsistorin päätöksessä. Käytännössä on kuitenkin 
aiheellista tutustua myös aina alkuperäisiin sään-
nösteksteihin.

Sitovien oikeusäännösten lisäksi Helsingin yliopis-
ton esittely- ja kokousmenettelyssä noudatetaan 
myös tähän konsistorin päätökseen sisältyviä oh-
jeita. Niitä sovelletaan yliopiston hallintoelinten 
kokouksiin sekä asioiden valmisteluun, esittelyyn ja 
päätöksentekoon. Näitä ohjeita voidaan soveltaa 
myös toimikuntien, valmisteluryhmien ja vastaavien 
epävirallisten toimielinten kokouksissa.

2. ESITTELYMENETTELY

Yliopistoasetuksen 6 §:n (115/98) mukaan asiat rat-
kaistaan yliopistossa esittelystä, ellei johtosäännössä 
toisin määrätä.

Yliopiston hallintojohtosäännön 42 §:n mukaan 
kansleri, konsistori, rehtori, vararehtorit, tiedekun-
taneuvosto, dekaani, erillisen laitoksen johtokunta 
ja johtaja, opintosuoritusten tutkintolautakunta sekä 
päätösvaltaa käyttävä hallintoviraston virkamies 
tekevät päätöksensä esittelystä.

Tiedekuntien laitoksissa johtoryhmä ja johtaja teke-
vät päätöksensä esittelystä, kun päätetään:

1) nimittämisestä tai työsuhteeseen ottamisesta sekä 
virkavapauden tai vastaavan vapautuksen myöntä-
misestä;

2) opetusohjelmasta; sekä

3) taloussäännön mukaan laitoksen päätösvaltaan 
kuuluvasta asiasta (mm. määrärahojen jaon peri-
aatteet)

Esittelymenettelyä ei noudateta opintosuoritusta 
arvosteltaessa eikä opintosuoritusta koskevasta, en-
simmäisen vaiheen oikaisupyynnöstä päätettäessä. 
Opintosuoritusten toisen vaiheen oikaisukäsittelyssä 
(opintosuoritusten tutkintolautakunta) noudatetaan 
esittelymenettelyä. Opiskelijavalinta ja sen ensi vaiheen 
oikaisumenettely hoidetaan yleensä tiedekuntien aset-
tamissa valintatoimikunnissa. Näissä toimikunnissa ei 
noudateta esittelymenettelyä. Jos opiskelijavalinnan 
oikaisua sen sijaan käsitellään tiedekuntaneuvostossa, 

tehdään päätös esittelystä.

Yliopistossa esittelijöinä voivat toimia virkamiehet. 
Työsuhteiset työntekijät voivat toimia asioiden val-
mistelijoina, mutta eivät esittelijöinä.

2.1 Esittelijöiden määrääminen

Konsistorille ja rehtorille esittelevät virkamiehet mää-
rää tehtäväänsä rehtori, hallintoviraston päätösval-
taa käyttäville virkamiehille esittelevät virkamiehet 
hallintojohtaja. Tiedekuntaneuvostolle ja dekaanille 
esittelevät virkamiehet määrää tehtäväänsä dekaani. 
Laitoksen johtoryhmälle ja johtajalle esittelevät vir-
kamiehet määrää tehtäväänsä laitoksen johtaja tai 
tämän esityksestä dekaani. Useammalla laitoksella 
esittelevän virkamiehen määrää tehtäväänsä dekaani 
asianomaisia laitoksia kuultuaan. Erillisen laitoksen 
johtokunnalle ja johtajalle esittelevät virkamiehet 
määrää tehtäväänsä laitoksen johtaja, erityisestä 
syystä kuitenkin rehtori. (erityisenä syynä voi olla 
esim. se, että johtaja toimii esittelijänä johtokun-
nassa) (hallintojohtosääntö 43 §).

Esittelijät määrätään tehtäviinsä henkilökohtaisella 
määräyksellä, joka koskee vain määräyksessä mai-
nittua hallintoelintä, taikka työjärjestyksessä, jossa 
esittelytehtävät on mahdollista määrätä virkakoh-
taisesti. Esittelijä voidaan määrätä myös tietyn asian 
käsittelyä varten. Määräys on tavallisesti voimassa 
toistaiseksi, mutta erityisestä syystä voidaan esittelijä 
määrätä myös rajoitetuksi ajaksi.

Esittelijöiden tehtävänjakoa ei tarvitse vahvistaa, 
mutta tarvittaessa kansleri, rehtori, dekaani, laitok-
sen johtaja, erillisen laitoksen johtaja tai hallinto-
johtaja voi vahvistaa tehtävänjaon päätöksellään 
tai määrätä epäselvissä tapauksissa, kuka esittelee 
asian. Esteellinen virkamies ei voi toimia esittelijänä. 
(Esteellisyydestä tarkemmin kohdassa 5).

3. ESITTELIJÄN TEHTÄVÄT JA VASTUU

3.1 Asioiden valmistelu

Valtion virkamieslain 14 §:n mukaan virkamiehen 
on suoritettava tehtävänsä asianmukaisesti ja vii-
vytyksettä. Hallintoelimen tai päätöksiä tekevän 
virkamiehen käsiteltäväksi ja päätettäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta vastaavat esittelijöinä toimivat 
virkamiehet. Hallintoelin voi myös asettaa asioiden 
valmistelussa tarvittavia työryhmiä ja toimikuntia. 
Esittelijä voi osallistua näiden työryhmien työhön 
valmistelijana tai jäsenenä.

Esittelijän tulee huolehtia siitä, että asiat otetaan 
ratkaistavaksi viivytyksettä ja määräajassa ratkaista-
vat asiat ennen määräajan umpeutumista. Esittelijä 
on velvollinen esittelemään ne asiat, jotka kuulu-
vat hänen virkatehtäviinsä tai on määrätty hänen 
esiteltäväkseen. Esittelijäksi määrätty virkamies ei 
voi kieltäytyä esittelemästä hänen esiteltäväkseen 
määrättyä asiaa. Esittelijä on velvollinen tuomaan 
asian käsittelyyn, kun se on valmis ratkaistavaksi. 
Esittelijällä tulee kuitenkin olla riittävästi aikaa asian 
valmisteluun. Hallintoelimen jäsen tai asianosainen 
voi kääntyä hallintoelimen puheenjohtajan puoleen, 
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jos asian esittely on tarpeettomasti viivästynyt. Pu-
heenjohtaja tai viime kädessä hallintoelin määrää 
tällöin kokouksen, jossa asia on esiteltävä.

Esittelijän on päätöksentekoa varten selvitettävä 
asiaan vaikuttavat säädökset, määräykset ja asia-
aineisto (mm. yliopiston hyväksymä strategia ja 
toimintaohjelmat). Asiaa valmisteltaessa on selvi-
tettävä myös päätöksen vaikutukset organisaatioon, 
henkilöstöön ja talouteen. Määrärahojen käyttöä 
edellyttäviä päätöksiä valmisteltaessa on varmis-
tettava määrärahan olemassaolo ja riittävyys tai 
siirrettävyys jne. Esittelijän tulee hankkia asiassa 
tarpeelliset selvitykset ja asiantuntija-arviot. Tar-
vittaessa asiantuntijaa voidaan kuulla kokouksessa 
myös suullisesti. Esittelijän tulee myös huolehtia, 
että asianosaista kuullaan kirjallisesti tai suullisesti, 
kun se on tarpeellista. (Hallintolaki (434/2003) 34 
§). Asianosaisia kuultaessa tulee myös huomioida 
kuultavien tahojen valmistelun ja päätöksenteko-
menettelyn aikataulu.

Esittelijän tulee pitää huolta siitä, että asian val-
misteluvaiheessa on noudatettu yhteistoiminnasta 
valtion virastoissa annettua lakia (651/1988 siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen), sen nojalla 
annettuja valtion ja yliopiston määräyksiä ja sopi-
muksia. Kokousasiakirjoihin tulee liittää päätöstä 
valmistelevassa yhteistoiminnassa syntyneet pöytä-
kirjat tai pöytäkirjanotteet ja muut asiakirjat.

Esittelijän tulee ottaa huomioon tasa-arvolain 
(609/86) velvoite viranomaisille edistää naisten ja 
miesten välistä tasa-arvoa tavoitteellisesti ja suunni-
telmallisesti. Valittaessa hallintoelimiä, toimikuntia 
tai työryhmiä on huolehdittava siitä, että naisia ja 
miehiä on kumpiakin vähintään 40 % valituista, ellei 
erityisistä syistä muuta johdu. Esittelijän on huomi-
oitava myös 1.2.2004 voimaan tulleen yhdenvertai-
suuslain (21/2004) määräykset.

Esittelijän tulee huolehtia siitä, että asia on kaikilta 
osiltaan valmisteltu ennen päätöksentekoa. Valmis-
telussa (lähinnä puheenjohtaja ja esittelijä) voidaan 
kuitenkin päättää, että valmisteltavana oleva ja 
keskeneräinen asia tuodaan ensin hallintoelimen 
kokoukseen keskustelua varten ja asiaa koskeva 
päätös tehdään vasta esittelyn valmistuttua.

Esittelijän tulee antaa tarpeellista tietoa valmistelu-
työstään sitä pyytäville. Esittelijän on informoitava 
asian valmisteluvaiheesta ja päätöksenteon odotet-
tavissa olevasta aikataulusta yms. yleisistä seikoista. 
Valmisteluasiakirjoista voidaan antaa tieto sitä pyytä-
välle, ellei erityisen säännöksen perusteella asiaa ole 
määrätty salaiseksi taikka asiakirjat sisällä sellaista 
tietoa, jota esimerkiksi henkilötietolain (523/1999) 
mukaan ei saa käsitellä. Muiden laatimat asiakirjat 
ovat yleensä julkisia yliopistoon saavuttuaan (ks. 
Julkisuuslaki (621/1999) eri kohdin).

Mikäli asian valmistelussa on puutteita tai hallintoeli-
men jäsenellä on muita asian ratkaisuun vaikuttavia 
näkökohtia tai tosiasioita tiedossaan, on suositel-
tavaa, että hän ottaa yhteyden esittelijään ennen 
kokousta. Samoin lausuntoihin ja suunnitelmiin jne. 
toivottavat pienet tekstikorjausehdotukset on syytä 

toimittaa suoraan esittelijälle ennen käsittelyä.

3.2 Esittelijän vastuu, oikeudet ja velvollisuudet

Virkamies, joka on määrätty esittelijäksi, vastaa esit-
telynsä sisällöstä. Esittelijällä on oikeus ja velvollisuus 
tehdä ratkaisuehdotus itsenäisesti (myös vastoin 
esimiehen, puheenjohtajan, valmisteluryhmän jne. 
ehdotusta).

Esittelijä vastaa oikeudellisesti siitä, että:

- valmistelu on ollut lain mukainen ja asialli-         
         sesti riittävä

- määräaikoja noudatetaan

- päätösehdotus ja päätös ovat sisällöltään   
        oikeat

- päätös on toimeenpantu oikein

- päätöksen seuranta ja valvonta toteutuu.

Esittelijä vastaa myös päätöksestä, joka on tehty 
hänen esittelystään. Tästä vastuusta esittelijä voi 
vapautua vain jättämällä päätökseen eriävän mieli-
piteen (Perustuslaki 118 §).

Jos esittelijän ehdotus eroaa tehdystä päätöksestä, 
on hänellä oikeus saada eriävä mielipiteensä mer-
kityksi kokouksen pöytäkirjaan tai muussa asiassa 
toimituskirjan taltiokappaleeseen. Esittelijän on 
ilmoitettava eriävästä mielipiteestään heti päätöksen 
tultua tehdyksi ja jätettävä sen täsmällinen muotoilu 
allekirjoitettuna viimeistään esittelyä seuraavana 
päivänä kokouksen sihteerille tai päätöksen teh-
neelle virkamiehelle. Asian ratkaisija tai kokouksen 
puheenjohtaja varmentaa eriävän mielipiteen todet-
tuaan sen esitetyn mukaiseksi.

Ministeriölle tehtävään esitykseen sekä ministeriölle, 
korkeimmalle oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-
oikeudelle annettavaan lausuntoon on liitettävä 
pöytäkirjanote tai jäljennös toimituskirjan taltiokap-
paleesta, milloin asiassa on äänestetty tai esittelijä 
on ilmoittanut eriävän mielipiteensä.

Esittelijä on velvollinen huolehtimaan asian valmis-
telun ja päättämisen lisäksi sen täytäntöönpanoon 
liittyvistä toimista, kuten tiedottamisesta, tiedon 
antamisesta julkisista asiakirjoista, toimituskirjojen 
varmentamisesta jne.

4. HALLINTOELIMEN JÄSENEN VELVOLLISUUDET JA 
VASTUU

Ketään ei voida valita tai määrätä hallintoelimen 
jäseneksi vastoin tahtoaan. Oikeutta kieltäytymiseen 
ei kuitenkaan ole, jos ei hallintoelimeen muuten 
saada riittävää määrää jäseniä tai varajäseniä. Hal-
lintoelimen jäsen ei saa kieltäytyä ottamasta vastaan 
hänelle hallintoelimen järjestäytyessä tulevaa tehtä-
vää (hallintojohtosääntö 41 §).

Jäsen on velvollinen ottamaan osaa hallintoelimen 
kokouksiin, ellei hän ole lain säännösten perusteella 
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esteellinen tai ellei hänen osallistumiselleen ole muu-
ta hyväksyttävää estettä (sairaus, virkamatka jne.). 
Jos hallintoelimen jäsen on estynyt ottamasta osaa 
kokoukseen, hänen on ilmoitettava esteestä riittä-
vän ajoissa. Hallintoelin päättää, miten varajäsenen 
kutsuminen esteen sattuessa järjestetään.

Hallintoelinten jäsenet ovat luottamushenkilöinä 
vastuussa tekemistään päätöksistä. Vastuu voi to-
teutua rikosoikeudellisena vastuuna tai vahingon-
korvausvastuuna.

Hallintoelimen jäsenten on tutustuttava huolellisesti 
käsiteltäviin asioihin. Hallintoelimen tulee käsitellä 
asia, joka kuuluu sen toimivaltaan ja on tullut vireil-
le (nk. käsittelypakko). Hallintoelinten toimivalta 
yliopistossa määräytyy pääasiassa yliopistolain ja 
-asetuksen sekä yliopiston sisäisten johtosääntöjen 
perusteella.

Hallintoelimen jäsenen tulee osallistua päätöksen-
tekoon, eikä hän voi pidättäytyä ottamasta kantaa 
käsiteltävänä olevaan asiaan esimerkiksi tyhjää ää-
nestämällä (nk. kannanilmaisupakko). Jos asiassa on 
useita ehdotuksia, kannanilmaisupakon katsotaan 
edellyttävän jäsenen osallistumista ainakin yhteen 
asiaa koskevaan äänestykseen.

Hallintoelimen jäsen vastaa päätöksestä, jota hän on 
kannattanut. Hallintoelimen jäsen, joka on äänestä-
nyt päätökseksi tullutta ratkaisua vastaan, vapautuu 
vastuusta. Jäsenen ei tarvitse tällaisessa tapauksessa 
vastuusta vapautuakseen ilmoittaa erikseen eriävää 
mielipidettään pöytäkirjaan. Mikäli jäsen kuitenkin 
haluaa esittää eriävän mielipiteensä, tulee hänen 
tehdä se kokouksessa heti päätöksenteon jälkeen 
ja esittää myös mielipiteensä perusteet. Allekirjoi-
tettu eriävä mielipide on toimitettava viimeistään 
kokousta seuraavana päivänä kokouksen sihteerille. 
Kokouksen puheenjohtaja varmentaa eriävän mieli-
piteen todettuaan sen esitetyn mukaiseksi.

5. ESTEELLISYYS

Esteellisyydellä eli jääviydellä tarkoitetaan sitä, että 
virkamies on asianosaisiin tai itse asiaan sellaisessa 
suhteessa, joka saattaa vaarantaa hänen puolueet-
tomuutensa.

Esteellisyysperusteet on lueteltu hallintolain 28 §:
ssä. Esteellisyysperusteita sovelletaan kaikkiin asian 
käsittelyyn osallistuviin henkilöihin (mm. esittelijään, 
hallintoelimen jäseneen, varajäseneen ja sihteeriin, 
sekä virka- että työsuhteisiin henkilöihin).

Virkamies on esteellinen:

1) jos hän tai hänen läheisensä on asianosainen; 
Virkamies ei saa käsitellä asiaa, jos asia koskee 
välittömästi virkamiestä tai hänen läheisensä 
oikeutta, etua tai velvollisuutta (asianosaisjää-
vi); esim.: määrärahan ja viran hakijat

2) jos hän tai hänen läheisensä avustaa taikka 
edustaa asianosaista tai sitä, jolle asian rat-
kaisusta on odotettavissa erityistä hyötyä tai 
vahinkoa (avustus- ja edustusjäävi);

3) jos asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähei-
selleen (intressijäävi); esim.:

- jäsenyys yhdistyksessä tai yrityksen osakkeiden 
omistaminen

4) jos hän on palvelussuhteessa tai käsiteltävään 
asiaan liittyvässä toimeksiantosuhteessa asi-
anosaiseen tai siihen, jolle asian ratkaisusta 
on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa 
(palvelussuhde- ja toimeksiantojäävi);

5) jos hän tai hänen läheisensä on hallituksen, 
hallintoneuvoston tai niihin rinnastettavan 
toimielimen jäsenenä taikka toimitusjohta-
jana tai sitä vastaavassa asemassa sellaisessa 
yhteisössä, säätiössä, valtion liikelaitoksessa 
tai laitoksessa, joka on asianosainen tai jolle 
asian ratkaisusta on odotettavissa erityistä 
hyötyä tai vahinkoa (yhteisöjäävi);

6) jos hän tai hänen läheisensä kuuluu viraston tai 
laitoksen johtokuntaan tai siihen rinnastetta-
vaan toimielimeen ja kysymys on asiasta, joka 
liittyy tämän viraston tai laitoksen ohjaukseen 
tai valvontaan (ohjaus- ja valvontajäävi);

7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa 
muusta erityisestä syystä vaarantuu; esim.:

- erittäin läheinen yhteistyösuhde hakijan, valit-
tajan tms. asianosaisen kanssa

- kiinteä ystävyys- tai kiistasuhde hänen kans-
saan.

Monivaiheinen osallistuminen saman asian käsitte-
lyyn ei yleensä ole jääviysperuste hallinnon sisäisessä 
asiassa.

Läheisellä tarkoitetaan virkamiehen puolisoa, lä-
hisukulaista ja muuten erityisen läheistä henkilöä. 
Läheisenä pidetään myös puolisukulaista ja puolisolla 
tarkoitetaan aviopuolisoa sekä avioliitonomaisissa 
olosuhteissa ja rekisteröidyissä parisuhteissa eläviä 
henkilöitä.

5.1 Esteellisyyden ratkaiseminen

Esteellisyyttä on arvioitava sen ajankohdan mukaan, 
jolloin asiaa käsitellään. Käsiteltävän intressin suu-
ruudella tai asian laadulla ei ole merkitystä: olen-
naista sen sijaan on se, miltä käsittely ulkopuolisin 
silmin katsottuna näyttää.

Hallintolain 29 §:n mukaan esteellisyyttä koskeva 
kysymys on ratkaistava viipymättä. Tavallisesti es-
teellisyyttä koskeva kysymys tulee vireille virkamie-
hen omasta aloitteesta. Esimerkiksi esittelijän tulisi 
todeta oma esteellisyytensä. Virkamiehen tai toimi-
elimen jäsenen tulee aina tuoda esille mahdolliset 
esteellisyyden aiheuttamat tekijät, myös silloin kun 
ne eivät ole yleisesti tiedossa.

Monijäsenisen toimielimen jäsenen ja esittelijän 
esteellisyydestä päättää kuitenkin ao. toimielin, ei 
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esittelijä tai jäsen itse. Mikäli esteellinen ei itse il-
moita esteellisyydestään, tulee muun esteellisyydestä 
tietävän ottaa asia esille.

Kun toimielimen jäsenen tai esittelijän esteellisyys 
tulee toimielimessä arvioitavaksi, tämä ei saa osal-
listua asian käsittelyyn. Häntä on kuitenkin ennen 
asian ratkaisemista kuultava.

Esteellisyyttä koskevaan päätökseen ei saa hakea 
erikseen oikaisua eikä muutosta valittamalla.

5.2 Esteellisyyden vaikutus

Esteellinen virkamies ei saa osallistua mihinkään 
asian käsittelyvaiheeseen (esim. asian valmisteluun), 
eikä olla läsnä asiaa käsiteltäessä. Käsittelyllä tarkoi-
tetaan kaikkia sellaisia toimia, jotka voivat jollain 
tavoin vaikuttaa asiassa tehtävän päätöksen sisäl-
töön. Esteellisen virkamiehen tilalle on viipymättä 
määrättävä tai kutsuttava esteetön virkamies.

Mikäli esteellinen virkamies on osallistunut asian 
käsittelyyn, päätös on syntynyt virheellisessä järjes-
tyksessä ja muutoksenhaun kautta kumottavissa. Es-
teellisyys voi aiheuttaa virkavastuun toteutumisen.

Esteellisen henkilön osallistuminen asian käsittelyyn 
on myös hallintolain tarkoittama menettelyvirhe. 
Hallintolain mukaisesti menettelyvirheen sisältämä 
päätös on mahdollista poistaa ja viranomainen voi 
ratkaista asian uudelleen (Hallintolaki 50 §).

6. KOKOUSMENETTELY

6.1 Kokouksiin osallistuvat

Yliopiston hallintoelinten kokoukset eivät ole julki-
sia, lukuun ottamatta korkeakoulun professorin ja 
apulaisprofessorin viran täyttämisestä annetun ase-
tuksen (1581/1991) 9 §:n mukaista opetusnäytteen 
antamista. Hallintoelimen jäsenen puheenvuorot 
eivät muutoinkaan tule julkisiksi, ellei kannanottoa 
ole jätetty pöytäkirjaan otettavaksi. Hallintoelimen 
jäsenten lisäksi kokouksessa ovat läsnä sihteeri ja 
asioita esittelemään määrätyt virkamiehet. Hallin-
toelin voi päättää varajäsenten läsnäolo-oikeudesta 
ja hallintoelin tai puheenjohtaja asiantuntijoiden 
kuulemisesta. Läsnäoleva varajäsen ei kuitenkaan 
voi osallistua keskusteluun tai päätöksentekoon 
varsinaisen jäsenen ollessa paikalla. Asiantuntijoiden 
on poistuttava, kun hallintoelin ryhtyy harkitsemaan 
päätöstään.

Rehtorilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheval-
taa yliopiston kaikkien hallintoelinten kokouksissa 
(Yliopistoasetus 3 §). Vararehtoreilla on oikeus olla 
läsnä ja käyttää puhevaltaa konsistorin kokouksissa 
(hallintojohtosääntö 6 § 3 momentti). Svenska Social- 
och kommunalhögskolanin rehtorilla on oikeus olla 
läsnä konsistorin kokouksissa.

Suuren konsistorin ja yliopiston kollegion koolle-
kutsumisesta ja läsnäolo-oikeudesta on säädetty 
hallintojohtosäännössä (hallintojohtosääntö 5 §, 12 
§ ja 14 §).

6.1.1 Hallintoelimen jäsenen virkaikä

Virkaikäjärjestys vahvistetaan siten, että vanhimmiksi 
hallintoelimessä katsotaan professorit sitten muu 
henkilökunta ja viimeksi opiskelijat. Puheenjohtaja-
na toimiva katsotaan virkaiältään vanhimmaksi.

Professorien keskinäinen virkaikäjärjestys määräytyy 
virkaan nimitettynä oloajan mukaan. Muun henki-
lökunnan järjestys määräytyy yliopiston palveluk-
sessa oloajan mukaan. Opiskelijajäsenten järjestys 
arvotaan.

Konsistorin jäsenten ja varajäsenten virkaikäjärjes-
tyksen vahvistaa rehtori. Tiedekuntaneuvoston jä-
senten ja varajäsenten virkaikäjärjestyksen vahvistaa 
dekaani ja laitoksen johtoryhmän virkaikäjärjestyk-
sen laitoksen johtaja.

Hallintoelin voi myös päättää, että virkaikäjärjestys 
määräytyy hallintoelimen jäseneksi nimitettynä olo-
ajan mukaisesti. Tässäkin tapauksessa puheenjohtaja 
katsotaan virkaiältään vanhimmaksi.

6.2 Kokouskielet ja virkakieli

Yliopiston virkakieli on suomi. Svenska social- och 
kommunalhögskolanin virkakieli on ruotsi. Jokai-
sella on oikeus omassa asiassaan käyttää suomea tai 
ruotsia ja saada toimituskirja käyttämällään kielellä 
(Yliopistolaki 17 §).

Hallintoelimen jäsenellä on oikeus hallintoelimen 
kokouksessa käyttää suomen tai ruotsin kieltä (hal-
lintojohtosääntö 47 § ). Jos hallintoelimen jäsen ei 
osaa suomen tai ruotsin kieltä, päättää hallintoelin, 
millä kielellä hän voi osallistua keskusteluun.

Hallintoelimen on huolehdittava, että muiden 
pohjoismaiden kansalaiset saavat tarvitsemansa 
tulkitsemis- ja käännösavun (tulkitsemisesta ja kään-
tämisestä ks. Hallintolaki 26 §).

6.3 Kokouskutsu

Monijäseninen hallintoelin kokoontuu, milloin 
puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapu-
heenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi taikka milloin 
vähintään kolmannes hallintoelimen jäsenistä pyytää 
sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten (hallinto-
johtosääntö 44 §).

Hallintoelin voi päättää kokousaikansa etukäteen 
lukukaudeksi tai -vuodeksi kerrallaan. Mikäli esitys-
listalle ei joksikin ennalta sovituksi kokouspäiväksi 
kerry riittävästi käsiteltäviä asioita, voi puheen-
johtaja harkintansa mukaan peruuttaa kokouksen 
ilmoittamalla siitä jäsenille kutsusta annettujen 
ohjeiden mukaisesti.

Kutsu hallintoelimen kokoukseen toimitetaan lähet-
tämällä hallintoelimen jäsenille esityslista, jossa on 
tiedot kokouksen ajasta, paikasta, jäsenistä ja vara-
jäsenistä sekä esittelijöistä. Kutsussa on mainittava 
käsiteltävät asiat. Esityslistassa on myös mainittava, 
mikäli esittelijällä on muita asiaan liittyviä asiakirjoja, 
jotka eivät ole esityslistan liitteinä. Hallintoelimen 
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jäsenillä ja varajäsenillä on oikeus tutustua esitteli-
jän luona näihin asiakirjoihin. Kutsu on lähetettävä 
jäsenille riittävän ajoissa ja viimeistään siten, että 
se on jäsenten saatavilla vähintään kaksi arkipäivää 
ennen kokousta. Saatavilla olo voidaan toteuttaa 
siten, että esityslista on nähtävillä määräajassa tie-
toverkossa. Kutsu toimitetaan aina hallintoelimen 
jäsenille, varajäsenille ja esittelijöille. Hallintoelin 
päättää liitteiden lähettämisestä ja kokouskutsun 
tarkemmasta muodosta ja toimittamistavasta (pa-
peri, elektroninen muoto, sisäposti, sähköposti, 
jakelu jne.).

6.4 Esityslista ja -muistio

Kokouksessa asiat otetaan käsiteltäväksi asiasta 
laaditun esityslistan tai esityslistojen yhdistelmän 
mukaisesti. Esiteltävän asian (otsikon ja asian järjes-
tysnumeron) lisäksi esityslistassa on aina oltava esit-
telijän nimi, esittelijän yhteystiedot, (hallintoelimen 
päätöksen mukaan) lyhyt selostus asiasta, luettelo 
esityslistan liitteistä sekä esittelijän ratkaisuehdotus 
asiassa.

Mikäli käsiteltävänä oleva asia niin vaatii, on esitte-
lijän laadittava asiasta muistio. Muistion on oltava 
lyhyt, selkeä ja johdonmukainen. Muistio on päivät-
tävä ja siihen on merkittävä sen laatija. Jos muistioita 
tai muita liitteitä on useita, ne on yksilöitävä ja nu-
merointi tms. yksilöinti on merkittävä esityslistaan. 
Nimitysasioissa on säännönmukaisesti laadittava 
muistio (ks. valtiovarainministeriön suositus virkojen 
hakumenettelyssä ja virkanimitysten valmistelussa 
noudatettavista periaatteista 15.12.2000, 14/2000).

Jos osa asiasta tai asiakirjasta on salassa pidettävä, 
tulee pyrkiä siihen, että salassa pidettävä osuus on 
erillisenä liitteenä. Esityslistassa tulee myös todeta, 
että asia tai tietty asiakirja taikka tieto on salainen 
ja säännös, johon se perustuu.

Esittely päätösvaltaa käyttävälle virkamiehelle voi-
daan tehdä siten, että esittelijä jättää allekirjoitta-
mansa toimituskirjan hänelle päätöksen tekemistä 
varten.

6.5 Kokouksen päätösvaltaisuus

Hallintoelimen kokouksen aluksi todetaan sen pää-
tösvaltaisuus. Hallintoelin on päätösvaltainen, kun 
kokouksen puheenjohtajan lisäksi vähintään puolet 
jäsenistä on läsnä (hallintojohtosääntö 45 §).

Opintosuoritusta arvosteltaessa hallintoelin on pää-
tösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi 
on läsnä vähintään neljä muuta jäsentä, joilla on 
samantasoinen opintosuoritus (Yliopistolaki 42.2 § 
ja hallintojohtosääntö 46 §). Jos hallintoelimessä ei 
ole riittävästi sellaisia jäseniä, jotka saavat osallistua 
opintosuoritusta koskevan asian päätöksentekoon, 
konsistori määrää hallintoelimen toimikaudeksi 
tarpeellisen määrän lisäjäseniä, joilla on vaadittava 
pätevyys. Rehtori voi määrätä lisäjäsenen hallintoeli-
men jäsenen esteen ajaksi (hallintojohtosääntö 46 §). 
Lisäjäsenet voivat osallistua vain opintosuorituksen 
arvostelua koskevan asian päätöksentekoon.

Käsitellessään professorin viran täyttämistä koskevaa 
asiaa tiedekuntaneuvosto on päätösvaltainen, kun 
dekaanin lisäksi vähintään puolet tiedekuntaneu-
vostoon hallintojohtosäännön 21 §:n 1-4 momentin 
perusteella kuuluvista jäsenistä (tiedekuntaneuvos-
ton nk. peruskokoonpanosta) on läsnä (hallintojoh-
tosääntö 45 §).

6.6 Työjärjestys ja pöytäkirjan tarkastaminen

Kokouksen avaamisen ja päätösvaltaisuuden totea-
misen jälkeen kokous vahvistaa työjärjestyksen. Esi-
tyslista ja sen muutokset (mm. ylimääräisten asioiden 
ottaminen käsittelyyn sekä asioiden poistaminen esi-
tyslistalta) vahvistetaan kokouksen työjärjestykseksi. 
Hallintoelin voi läsnä olevien jäsenten yksimielisellä 
päätöksellä ottaa käsiteltäväksi kiireellisen asian, 
jota ei ole mainittu kokouskutsussa (hallintojohto-
sääntö 44 §). Hallintoelimen yksimielisellä päätök-
sellä voidaan esityslistalta myös poistaa asia, jonka 
valmistelu on keskeneräinen tai jota ei muusta syytä 
voida päättää.

Ennen kokouksen varsinaisiin asioihin siirtymistä hal-
lintoelin päättää kokouspöytäkirjan tarkastamisesta. 
Mikäli kokouspöytäkirjaa ei tarkasteta tulevissa 
kokouksissa, valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
Hallintoelin voi myös päättää muusta tavasta tar-
kastaa pöytäkirja. Pöytäkirjan tarkastajien tulee 
olla läsnä koko kokouksen ajan. Mikäli tarkastaja 
joutuu poistumaan kokouksesta, valitaan hänen 
tilalleen toinen.

6.7 Asioiden käsitteleminen ja päätösehdotukset

Puheenjohtaja lukee käsiteltävän asian otsikon tai 
muuten lyhyesti ilmoittaa kokouksen osanottajille 
käsiteltävän asian.

Puheenjohtajan avattua asian käsittelyn hän antaa 
puheenvuoron esittelijälle tai valmisteluryhmän 
puheenjohtajalle, asiantuntijalle tms. asian valmis-
telijalle. Asian ollessa suppea tai sisällöltään muuten 
selvä voidaan esittelypuheenvuorosta luopua (esim. 
hallintoelinten täydentäminen tms. rutiiniasia). 
Esittelijällä on kuitenkin oikeus saada pyytäessään 
puheenvuoro ennen keskustelun avaamista. Esitte-
lijän tulee kuitenkin ilmoittaa asiassa valmistelun 
jälkeen tapahtunut ja esitellä kokoukseen pöydälle 
jaettu materiaali sekä tehdä selkoa muista seikoista, 
joilla on vaikutusta asiaan.

Esittely- tai asiantuntijapuheenvuorojen jälkeen 
puheenjohtaja avaa asiaa koskevan keskustelun. 
Puheenvuorot myönnetään pyydetyssä järjestyksessä. 
Kun kaikki pyydetyt puheenvuorot on käytetty, tai 
ellei puheenvuoroja ole pyydetty, puheenjohtaja 
päättää keskustelun.

Kun keskustelu asiasta on päättynyt, puheenjohtaja 
toteaa ja tarvittaessa tarkistaa tehdyt päätösehdo-
tukset sekä toteaa onko ehdotuksia kannatettu. 
Esittelijän päätösehdotus merkitään esityslistaan. 
Jos ehdotus on pitkä, se voidaan sisällyttää esittely-
muistioon tai liittää muuten erikseen esityslistaan. 
Tällöin esityslistassa on mainittava päätösehdotuk-
sesta, esimerkiksi “hyväksytään liitteen mukainen 
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johtosääntö”. Päätösehdotuksesta tulee käydä selville 
ratkaistaanko asia lopullisesti, tehdäänkö siitä esitys 
vai annetaanko siitä lausunto sekä kenelle esitys tai 
lausunto annetaan.

Esittelijän esitys voi poiketa asiaa valmistelleen 
työryhmän tai toimikunnan ehdotuksesta. Tällöin 
työryhmän ehdotus sekä mietintö tai muistio tulee 
ottaa kokousmateriaaliin, ellei niitä ole esitelty esit-
telijän muistiossa.

6.8 Asian pöydällepano

Puheenjohtaja tai esittelevä virkamies saavat pyyn-
nöstään asian pannuksi pöydälle, jos asian valmistelu 
on kesken tai muuten selvästi puutteellinen taikka 
jokin muu seikka estää päätöksen tekemisen.

Viran ehdollepanoa tai virkanimitystä koskeva asia 
pannaan pöydälle, jos hallintoelimen jäsen asian 
ensimmäisessä käsittelyssä pyytää pöydällepanoa 
miettiäkseen tarkemmin lausuntoaan.

Muissa asioissa asia pannaan ensimmäisessä käsit-
telyssä pöydälle, jos vähintään kolmannes koko-
uksessa läsnä olevista hallintoelimen jäsenistä sitä 
kannattaa.

Toisessa ja sitä seuraavissa käsittelyissä kokouksen 
enemmistö päättää pöydällepanosta. Pöydälle-
panosta päätettäessä on ratkaistava, jos mahdollista, 
milloin asia otetaan uudelleen käsiteltäväksi.

6.9 Pöytäkirja

Monijäsenisen hallintoelimen pöytäkirja muodoste-
taan esityslistojen yhdistelmästä. Kokouksen osan-
ottajat merkitään vain yhdistelmän alkuun. Siihen 
merkitään myös, mihin päätöksiin hallintoelimen 
jäsenet ovat osallistuneet. Yliopiston hallintoelinten 
kokouksista pidetään päätöspöytäkirjaa. Keskustelu-
asioissa pöytäkirjaan ei merkitä keskustelun sisältöä, 
mutta keskustelun perusteella tehdyt toimenpide-
päätökset tai jatkosuunnittelun perustaksi otettavat 
periaatteet voidaan merkitä päätökseksi.

Kokouksissa suoritetut äänestykset on merkittävä 
pöytäkirjaan. Pöytäkirjan liitteeksi otetaan äänes-
tysluettelo, josta käy ilmi, miten toimielimen jäsenet 
ovat äänestäneet.

Pöytäkirjassa tulee todeta, jos asia tai tietty asia-
kirja taikka tieto on salainen ja säännös, johon se 
perustuu.

Kokouksesta pidetyn pöytäkirjan allekirjoittavat 
kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä esittelijät 
omien asioiden osalta. Päätöksestä laadittavan toimi-
tuskirjan allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja 
asian esittelijä taikka esittelijä yksinään. Milloin asia 
on päätetty ilman esittelyä, allekirjoittaa toimitus-
kirjan kokouksen puheenjohtaja ja asian valmistelija 
tai kokouksen sihteeri. Pöytäkirjanotteen antaa 
pöytäkirjanpitäjä/sihteeri.

Toimituskirjat päivätään kokouksen päivälle. Mikäli 
päätös on valituskelpoinen, on toimituskirjaan liitet-

tävä muutoksenhakuosoitus. Jos valitusoikeutta ei 
ole, on tästä sekä valituskiellon perusteesta tehtävä 
merkintä toimituskirjaan. (Muutoksenhausta ks. 
Yliopistolaki 8 luku)

7. ASIAN RATKAISEMINEN

7.1 Yksimielinen päätös

Jos asiaa käsiteltäessä ei esitetä esittelystä poikkeavaa 
ehdotusta, hyväksytään esittelijän ratkaisuehdotus 
yksimielisesti. Mikäli muutosehdotusta kannattavat 
kaikki kokouksen jäsenet, tulee se yksimieliseksi pää-
tökseksi. Muutosesitykset on perusteltava ja tehdyn 
päätöksen lisäksi myös perustelut on merkittävä 
pöytäkirjaan.

7.2 Äänestäminen

Vaaliasioita lukuun ottamatta monijäsenisessä hallin-
toelimessä päätetään asiat erimielisyyden sattuessa 
yksikertaisella äänten enemmistöllä. Äänten men-
nessä tasan voittaa mielipide, jota puheenjohtaja on 
kannattanut. Äänestettäessä viran täyttämistä tai 
opiskelijan kurinpitoa koskevasta asiasta noudatetaan 
kuitenkin samaa menettelyä kuin monijäsenisessä 
tuomioistuimessa (Yliopistolaki 42 §).

Puheenjohtaja tekee ensin yhteenvedon keskustelun 
kuluessa esitetyistä muutosehdotuksista ja niiden 
kannatuksesta. Tämän jälkeen puheenjohtajan tulee 
tehdä kokoukselle ehdotus äänestysjärjestyksestä, 
lukuun ottamatta äänestystä kollegiaalisessa (menet-
tely monijäsenisessä tuomioistuimessa) menettelyssä, 
jossa ei laadita äänestysjärjestystä. Äänestysjärjestyk-
sen tultua päätetyksi hallintoelin päättää tarvittaessa 
myös äänestystavasta, jonka tulee olla vaaleja lukuun 
ottamatta avoin (kädennosto-, nimenhuuto-, avoin 
lippuäänestys jne.). Hallintoelin päättää äänestämis-
tä koskevat kysymykset ennen pääasian ratkaisuun 
siirtymistä.

7.2.1 Tavanmukainen äänestyksessä noudatettava 
menettelytapa

Esittelijän ehdotus on aina pääehdotus, vaikka sitä ei 
olisikaan kannatettu. Äänestykseen otetaan muista 
ehdotuksista vain kannatetut.

Jos keskustelussa on tehty kannatettu ehdotus asian 
lykkäämisestä, ratkaistaan ensimmäisenä asian pöy-
dällepano, palauttaminen uuteen valmisteluun tms. 
lykkäysehdotus taikka asian käsitteleminen heti.

Päätösehdotukset on asetettava vastakkain siten, 
että niistä voidaan äänestää vastaamalla “jaa” tai 
“ei” taikka siten, että ehdotukset nimetään äänes-
tystä varten. Yleensä äänestetään ensin eniten toi-
sistaan poikkeavien ehdotusten välillä. Seuraavaksi 
äänestetään ensimmäisessä äänestyksessä voittaneen 
ehdotuksen ja siitä eniten poikkeavan ehdotuksen 
välillä. Äänestystä jatketaan, kunnes kaikki ehdo-
tukset ovat olleet mukana äänestyksessä. Jos päätös 
tehdään esittelystä, otetaan esittelijän ehdotus 
viimeiseen äänestykseen. Kuitenkin, jos jokin pää-
tösehdotus tarkoittaa koko asian hylkäämistä, tulee 
se aina viimeiseen äänestykseen. Hallintoelimen 
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päätökseksi tulee viimeisessä äänestyksessä voittanut 
ehdotus (nk. yksityiskohtainen äänestysjärjestys).

7.2.2 Monijäsenisessä tuomioistuimessa noudatet-
tava menettely

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja ei ehdota ää-
nestysjärjestystä, vaan asiassa siirrytään suoraan ää-
nestysmenettelyyn. Asian lykkäämisestä äänestetään 
kuitenkin ennen pääasian ratkaisemista, tavanmukai-
sen menettelytavan mukaisessa äänestyksessä.

Kussakin asiassa toimitetaan vain yksi äänestys, jos-
sa hallintoelimen jäsenet ilmoittavat mielipiteensä 
sekä sen perusteet virkaikäjärjestyksessä siten, että 
nuorin ilmaisee ensin kantansa. Viimeisenä äänestää 
kokouksen puheenjohtaja. Hallintoelimen päätök-
seksi tulee se mielipide, jota useimmat jäsenistä ovat 
kannattaneet. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, mutta kurinpitoasiassa tulee 
päätökseksi mielipide, joka on rangaistavan kannalta 
lievempi.

Jos syntyy erimielisyys siitä, miten äänestäminen 
tulee toimittaa, tai siitä, mikä on äänestyksen lop-
putulos, siitä on äänestettävä erikseen. Äänestys 
tapahtuu tällöin tavanmukaisen menettelytavan 
mukaisesti.

Korkeakoulun professorin ja apulaisprofessorin viran 
täyttämisestä annetun asetuksen 15 §:n mukaan 
(professorin) virkaehdotuksesta äänestetään erimieli-
syyden sattuessa samaa menettelytapaa noudattaen 
kuin monijäsenisessä tuomioistuimessa. Kaikista 
kolmesta ehdokassijasta äänestetään samalla kertaa. 
Ääniä laskettaessa korkeampaa ehdokassijaa kannat-
tava ääni luetaan hakijan hyväksi myös alempaan 
ehdokassijaan.

7.2.3 Äänestyksen tuloksen toteaminen

Äänestyksistä pidetään äänestysluetteloa, johon 
merkitään, mitä ehdotusta kukin jäsen on kannat-
tanut. Puheenjohtajan tulee äänestyksen päätyttyä 
todeta äänestyksen tulos ja hallintoelimen päätöksen 
sisältö. Äänestykseen osaa ottanut on oikeutettu 
antamaan pöytäkirjaan kirjallisen lausunnon, joka 
sisältää hänen keskustelussa esittämänsä mielipiteen 
käsiteltävästä asiasta sekä lyhyesti esitetyt perustelut.

Kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri vastaavat siitä, 
että hallintoelinten äänestyksistä otetaan tarpeelli-
set tiedot kokouspöytäkirjaan.

7.3 Vaaliasioiden käsittely

Jos valitaan tai määrätään yksi henkilö, vaali toimite-
taan enemmistövaalina. Jos kukaan ei ensimmäisellä 
kerralla saa enempää kuin puolet annetuista äänistä, 
toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen 
kesken. Kun valittavia tai määrättäviä on useampia 
kuin yksi, noudatetaan suhteellista vaalitapaa. Jos 
äänet menevät tasan, sekä enemmistövaalin että 
suhteellisen vaalin tulos ratkaistaan arvalla (Yliopis-
tolaki 42 §).

Suhteellisessa vaalissa kukin valitsija antaa äänensä 

niin monelle ehdokkaalle kuin vaalissa on valittava. 
Valitsijan ensiksi asettama saa yhden äänen ja muut 
järjestyssijaansa vastaavan osan yhdestä äänestä 
(hallintojohtosääntö 48 §).

Kansleriehdokkaiden ja rehtorin vaalista sekä vara-
rehtorien määräämisestä ja konsistorin, tiedekunta-
neuvostojen ja laitosten johtoryhmien vaalista sekä 
dekaanin, varadekaanin ja laitoksen johtajan valin-
nasta on voimassa, mitä niistä on erikseen säädetty 
tai määrätty (ks. myös yliopiston hallintojohtosääntö 
ja vaalijohtosääntö).

7.4 Päätöksen muoto ja sisältö

Hallintolain asian ratkaisemista koskevien säännös-
ten mukaan hallintopäätös on annettava kirjallisesti. 
Hallintolain 44 §:n mukaan kirjallisesta päätöksestä 
on käytävä selvästi ilmi:

1) päätöksentekijä ja päätöksen tekemisen  
 ajankohta;

2 asianosaiset, joihin päätös välittömästi koh- 
 distuu; 

3) päätöksen perustelut ja yksilöity tieto siitä, 
 mihin asianosainen on oikeutettu tai vel- 
 voitettu taikka miten asia on muutoin rat-  
 kaistu; sekä

4) sen henkilön nimi ja yhteystiedot, jolta asi- 
 anosainen voi pyytää tarvittaessa lisätieto- 
  ja päätöksestä.

7.4.1 Päätöksen perusteleminen

Hallintolain 45 §:n mukaan päätös on perusteltava. 
Perusteluissa on ilmoitettava, mitkä seikat ja selvi-
tykset ovat vaikuttaneet ratkaisuun sekä mainittava 
sovelletut säännökset. Perustelun on oltava riittävän 
selkeä ja yksilöity. Pelkästään sovelletun lainkohdan 
mainitseminen ei ole riittävä perustelu.

8. PÄÄTÖSTEN TÄYTÄNTÖÖNPANO

Hallintoelimen tai päätöksen tehneen virkamiehen 
päätös tulee useimmiten panna täytäntöön erikseen 
suoritettavalla täytäntöönpanotoimella.

Päätöksiä tekevissä yksiköissä on usein työjärjestyk-
sellä tai muulla tehtävien järjestelyllä määrätty tai 
sovittu päätösten täytäntöönpanotoimista. Tämän 
mukaisesti määrätty virkamies tai työntekijä hoitaa 
asian täytäntöönpanon, kunhan asian esittelijä tai 
valmistelija on huolehtinut päätöksen pöytäkirjaan 
viemisestä ja mahdollisen tiedoksiantoasiakirjan tai 
täytäntöönpanoasiakirjan laatimisesta.

Mikäli päätöksen tai päätösryhmän täytäntöönpani-
jaa ei ole määrätty, tulee asian esittelijän huolehtia 
täytäntöönpanosta.

9. TIEDOTTAMINEN

Viranomaisten on huolehdittava siitä, että niiden 
käsiteltävistä ja ratkaistuista asioista pidetään luet-
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teloa ja että asiakirjat ja käsiteltävänä olevat asiat 
ovat yleisön helposti löydettävissä. Hallintolain 8 §:
ään perustuen viranomaisilla on myös velvollisuus 
tuottaa tietoa toiminnastaan, ja niiden on tiedotet-
tava toiminnastaan sekä palveluistaan.

Esittelijä on vastuussa siitä, että hallintoelinten 
päätöksestä tiedotetaan asian edellyttämällä tai 
asianmukaisella tavalla.

Esittelijän on myös huolehdittava hallintoelinten 
käsiteltävänä olevista asioista tiedottamisesta sekä 
tiedon antamisesta käsittelyyn liittyvästä asiakirjasta. 
Esittelijän on huolehdittava, ettei salassa pidettäväs-
tä asiakirjasta anneta tietoja sivullisille. Tarvittaessa 
on huolehdittava myös siitä, että asianosainen saa 
tiedon päätökseen liittyvän toimituskirjan sisällöstä 
ennen asiakirjan julkiseksi tulemista (ks. Julkisuuslaki 
621/1999 eri kohdin).

Esittelijän on huolehdittava myös siitä, että asiakir-
joissa olevia henkilötietoja käsitellään säädösten mu-
kaisesti (ks. Henkilötietolaki (523/1999) eri kohdin).

Esittelijä tai valmistelija huolehtii asiakirjojen käsit-
telystä, säilyttämisestä ja arkistoinnista siten, kuin 
asiaa koskevat säädökset, määräykset ja ohjeet 
edellyttävät.

9.1 Salassapidettävät asiat ja henkilötietojen 
käsittely

Asiakirjojen julkisuudesta ja salassapidosta sääde-
tään viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999). Henkilötietojen käsittelyä on 
säännelty myös henkilötietolaissa (523/1999).

Julkinen asiakirja voi sisältää salassa pidettäviä 
tietoja. Julkisuuslain 24 § sisältää luettelon salas-
sapidettävistä viranomaisten asiakirjoista. Asiakirja 
voi olla kokonaan salassapidettävä tai se voi sisältää 
salassapidettäviä tietoja (esim. terveystiedot ja liike-
salaisuus). Henkilötietolain 11 § sisältää yleissäännök-
sen siitä, mitkä henkilötiedot ovat arkaluonteisia.

Asianosaisella on oikeus saada tieto myös salassa 
pidettävästä asiakirjasta, jos se voi tai on voinut 
vaikuttaa häntä koskevan asian käsittelyyn. Asian-
osaisella tarkoitetaan sitä, jonka etua, oikeutta tai 
velvollisuutta asia koskee.
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Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-
kausten käsitteleminen

Tutkimuseettisen neuvottelukunnan tehtävänä on 
siitä annetun asetuksen (1347/1991) nojalla edistää 
tutkimusetiikkaa koskevaa keskustelua ja tiedotus-
toimintaa Suomessa sekä toimia aloitteentekijänä 
tutkimusetiikan edistämiseksi. Tähän perustuen neu-
vottelukunta on laatinut yhteistyössä suomalaisen tie-
deyhteisön kanssa seuraavat tutkimuseettiset ohjeet 
hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten 
käsittelemisestä. Vaikka neuvottelukunnan kokoon-
panosta ja tehtävistä on säädetty asetuksella, ohjeiden 
tehokkuus perustuu tiedeyhteisön vapaaehtoiseen 
sitoumukseen noudattaa niitä.

Neuvottelukunnan laatimat tutkimuseettiset ohjeet 
pyrkivät määrittelemään hyvää tieteellistä käytäntöä 
ja sen loukkauksia monitieteisestä näkökulmasta. 
Ohjeiden tavoitteena on hyvän tieteellisen käytän-
nön edistäminen ja tieteellisen epärehellisyyden en-
naltaehkäiseminen kaikissa tutkimusta harjoittavissa 
organisaatioissa, kuten yliopistoissa, tutkimuslaitok-
sissa ja ammattikorkeakouluissa. Ohjeita voidaan 
noudattaa soveltuvin osin myös yritysten kanssa 
yhteistyössä tehtävässä tutkimus- ja kehitystyössä.

Eri tieteenaloilla on omia eettisiä normistoja, jotka 
sisältävät yksityiskohtaisempia ohjeita esimerkiksi 
tutkijan ja tutkimuksen kohteen välisestä suhteesta. 
Näistä antavat lisätietoja muun muassa valtakunnal-
linen terveydenhuollon eettinen neuvottelukunta 
(ETENE), biotekniikan neuvottelukunta, tieteelliset 
seurat sekä eri ammattialojen järjestöt. Linkkejä ja 
yhteystietoja tällaisiin organisaatioihin ja niiden 
antamiin ohjeistoihin on tutkimuseettisen neuvot-
telukunnan kotisivuilla pro.tsv.fi /tenk.

Taustaa

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä 
ja tutkimusvilppi aiheuttavat vakavia seurauksia 
tieteelle. Vaikka ne ovat harvinaisia, kilpailu tie-
deyhteisössä saattaa johtaa epärehellisten keinojen 
käyttöön tieteellisen arvostuksen tai muiden etujen 
saavuttamiseksi. Tiedeyhteisön tulee siksi vahvistaa 
hyvän tieteellisen käytännön noudattamista sekä 
kiinnittää huomiota tutkimuseettisiin kysymyksiin.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta laati ensimmäiset 
tutkimusvilppiepäilyjen käsittelemiseksi tarkoitetut 
menettelyohjeet vuonna 1994. Ne uudistettiin vuon-
na 1998 menettelyohjeiden soveltamisesta saatujen 
kokemusten sekä aiheesta käydyn kansainvälisen 
keskustelun pohjalta. Näiden ensimmäisten menet-
telyohjeiden tavoitteena oli tutkimusvilpin tunnista-
minen ja yhteisen normiston vakiinnuttaminen sen 
käsittelemiseksi.

Eri puolilla maailmaa on viime vuosina keskustel-tu 
vilkkaasti hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja siitä, 
kuinka hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset 
voidaan tunnistaa. Keskustelun pohjalta on luotu 
erilaisia määritelmiä ja niihin pohjautuvia säännös-
töjä. Toisaalta määritelmiä ja säännöstöjä on myös 
kritisoitu voimakkaasti. Jo tieteenalojen erojen 

vuoksi on mahdotonta sanoa yksikäsitteisesti ja 
yleispätevästi, mikä on tai ei ole hyvän tieteellisen 
käytännön mukaista tutkimusta tai toimintaa tie-
teellisenä asiantuntijana.

Myös Suomessa on alettu keskustella entistä enem-
män tutkimuseettisistä kysymyksistä, ja on kiinnitetty 
huomiota siihen, että väärinkäytösten tunnistamisen 
ja tutkimisen lisäksi tarvitaan sitoutumista tieteen 
tavoitteita palveleviin, eettisesti kestäviin toimin-
tatapoihin. Tämän tavoitteen edistämiseksi tutki-
museettinen neuvottelukunta on laatinut jäljem-
pänä esiteltävän kuvauksen hyvästä tieteellisestä 
käytännöstä. Tämän myönteisen lähtökohdan tueksi 
neuvottelukunta on kuvannut esimerkkien avulla, 
millainen toiminta loukkaa hyvää tieteellistä käy-
täntöä. Kuvaukset auttavat yksilöimään toiminnan, 
joka ei ole hyväksyttävää, ja edistävät näin hyvän 
tieteellisen käytännön vaalimista. Myös tutkijoiden 
oikeusturvan kannalta on tärkeää tunnistaa var-
sinaiset tutkimuseettiset kysymykset ja erottaa ne 
tutkijayhteisöjen muuntyyppisistä ongelmista.

Neuvottelukunta on samalla uudistanut yliopistoilta, 
tutkimuslaitoksilta ja ammattikorkeakouluilta saa-
dun palautteen pohjalta aiemmin laatimansa menet-
telyohjeet hyvän tieteellisen käytännön loukkausten 
käsittelemiseksi. Menettelyohjeiden avulla hyvän 
tieteellisen käytännön loukkauksia koskevat epäilyt 
voidaan käsitellä nopeasti ja oikeudenmukaisesti. 
Yliopistot, tutkimuslaitokset ja ammattikorkeakou-
lut sekä muut tieteellistä tutkimusta harjoittavat 
organisaatiot voivat sitoutua allekirjoituksellaan 
menettelyohjeiden noudattamiseen.

Suomalaisen ohjeiston lähtökohtana on, että hyvän 
tieteellisen käytännön edistäminen sekä sen louk-
kausten ja tieteelliseen tutkimukseen kohdistuvien 
vilppiepäilyjen käsitteleminen kuuluvat ennen 
muuta tieteellistä tutkimusta Suomessa harjoittaville 
organisaatioille. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 
keskittyy toiminnassaan tutkimuseettiseen keskus-
teluun ja tiedotustoimintaan ja yleisten ohjeiden 
laatimiseen tämän pohjalta. Ohjeiden soveltaminen 
on tutkijayhteisön itsesääntelyä, jolle lainsäädäntö 
määrittelee rajat.

Hyvä tieteellinen käytäntö

Yksi tieteellisen tutkimuksen eettisen hyväksyttä-
vyyden sekä sen luotettavuuden ja tulosten uskot-
tavuuden edellytys on, että tutkimus on suoritettu 
hyvän tieteellisen käytännön (good scientifi c prac-
tice) edellyttämällä tavalla. Hyvään tieteelliseen 
käytäntöön kuuluu muun muassa, että tutkijat ja 
tieteelliset asiantuntijat

1. noudattavat tiedeyhteisön tunnustamia toiminta-
tapoja, se on, rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja 
tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa 
ja esittämisessä sekä tutkimusten ja niiden tulosten 
arvioinnissa;

2. soveltavat tieteellisen tutkimuksen kriteerien 
mukaisia ja eettisesti kestäviä tiedonhankinta-, 
tutkimus- ja arviointimenetelmiä ja toteuttavat tie-
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teellisen tiedon luonteeseen kuuluvaa avoimuutta 
tutkimuksensa tuloksia julkaistessaan;

3. ottavat muiden tutkijoiden työn ja saavutukset 
asianmukaisella tavalla huomioon niin, että he kun-
nioittavat näiden työtä ja antavat heidän saavutuk-
silleen niille kuuluvan arvon ja merkityksen omassa 
tutkimuksessaan ja sen tuloksia julkaistessaan;

Hyvän tieteellisen käytännön mukaista on edelleen, 
että

4. tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu 
yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen 
vaatimusten edellyttämällä tavalla;

5. tutkimusryhmän jäsenten asema, oikeudet, osuus 
tekijyydestä, vastuut ja velvollisuudet sekä tutkimus-
tulosten omistajuutta ja aineistojen säilyttämistä kos-
kevat kysymykset on määritelty ja kirjattu kaikkien 
osapuolten hyväksymällä tavalla ennen tutkimuksen 
aloittamista tai tutkijan rekrytoimista ryhmään;

6. rahoituslähteet ja tutkimuksen suorittamisen 
kannalta merkitykselliset muut sidonnaisuudet ilmoi-
tetaan tutkimukseen osallistuville ja raportoidaan 
tutkimuksen tuloksia julkaistaessa; ja että 

7. noudatetaan hyvää hallintokäytäntöä ja henkilös-
tö- ja taloushallintoa.

Eri tieteenaloilla on lisäksi niille tyypillisiä hyvään 
tieteelliseen käytäntöön liittyviä erityispiirteitä, 
joita käsitellään yksityiskohtaisemmin tieteellisten 
seurojen ja ammattijärjestöjen alakohtaisissa oh-
jeistoissa. Yliopistot, tutkimuslaitokset ja ammat-
tikorkeakoulut ovat julkaisseet ja voivat julkaista 
niissä harjoitettavaa tutkimusta koskevia tarkentavia 
menettelyohjeita.

Yliopistojen, tutkimuslaitosten, ammattikorkeakou-
lujen ja muiden tieteellistä tutkimusta harjoittavien 
organisaatioiden tulee huolehtia siitä, että hyvään 
tieteelliseen käytäntöön perehdyttäminen ja tutki-
musetiikan opettaminen ovat osa niiden antamaa 
koulutusta. Jokaisen tutkijankoulutusta antavan yksi-
kön tehtävä on lisäksi liittää koulutusalan mukaisen 
hyvän tieteellisen käytännön erityiskysymykset osaksi 
tutkijankoulutusohjelmaansa.

Vastuu hyvän tieteellisen käytännön noudattami-
sesta kuuluu koko tiedeyhteisölle. Sitoutumisesta 
hyvän tieteellisen käytännön noudattamiseen vastaa 
ensisijaisesti jokainen tutkija ja tutkimusryhmän 
jäsen itse, mutta myös jokainen tutkimusryhmä ko-
konaisuutena, tutkimusyksikön johtaja ja tutkimusta 
harjoittavien organisaatioiden johto. Suomessa toi-
mivat tieteelliset seurat ovat myös omalta osaltaan 
vastuussa hyvän tieteellisen käytännön vaalimisesta 
ja edistämisestä ja voivat ylläpitää sitä muun muassa 
tieteellisten julkaisujen vertaisarviointijärjestelmän 
avulla.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset

Tieteenharjoittaminen edellyttää laadukasta tutki-
musta, joka tuottaa luotettavia tuloksia. Tämän ta-

voitteen saavuttamiseksi on tärkeää, että tutkijoilla 
on hyvä ammattitaito. Tutkijan ammattitaito voidaan 
jakaa kunkin tieteenalan edellyttämään tiedolliseen 
ja tutkimuskäytäntöjen tekniseen hallintaan sekä 
ammattietiikkaan, jotka yhdessä muodostavat hyvän 
tieteellisen käytännön. Tieteenalan huono hallinta 
ja huolimattomuus tutkimuksen suorittamisessa, tu-
losten kirjaamisessa, säilyttämisessä ja raportoinnissa 
ovat merkki huonosta tutkijan ammattitaidosta, ja 
ne heikentävät tutkijan saamien tulosten luotetta-
vuutta ja voivat jopa mitätöidä tutkimuksen. Tiedol-
liset puutteet ja huolimattomuus eivät kuitenkaan 
välttämättä merkitse, että tutkijan ammattietiikka 
olisi kyseenalainen. Jäljempänä kuvatuilla hyvän 
tieteellisen käytännön loukkauksilla tarkoitetaan ni-
menomaan laadukkaan tutkimuksen esteenä olevaa 
tutkijan ammattietiikan puutetta. Vaikka tällaisten 
rikkomusten yksityiskohtainen ja yksiselitteinen mää-
ritteleminen onkin mahdotonta, esimerkkien avulla 
voidaan luonnehtia, millainen toiminta on tutkijan 
ammattietiikan vastaista.

Hyvän tieteellisen käytännön loukkaukset on seu-
raavassa jaoteltu kahteen kategoriaan, jotka ovat 
piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä 
ja vilppi tieteellisessä toiminnassa. Piittaamattomuus 
ja vilppi voivat ilmetä sekä itse tutkimuksen teossa 
että tutkimustulosten ja johtopäätösten esittämi-
sessä. Sen lisäksi, että piittaamattomuus hyvästä 
tieteellisestä käytännöstä ja vilppi tieteellisessä toi-
minnassa loukkaavat tieteen integriteettiä, niihin 
syyllistyvä voi syyllistyä myös lainvastaiseen tekoon. 
Aidot tieteelliset tulkinta- ja arviointierimielisyydet 
sitä vastoin ovat osa tieteellistä keskustelua eivätkä 
loukkaa hyvää tieteellistä käytäntöä.

Piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytännöstä
ilmenee törkeinä laiminlyönteinä (gross negligence) 
ja holtittomuutena erityisesti tutkimuksen suoritta-
misessa. Esimerkkeinä muunlaisesta piittaamatto-
muudesta hyvän tieteellisen käytännön noudattami-
sessa voidaan mainita muiden tutkijoiden osuuden 
vähättely julkaisuissa ja puutteellinen viittaaminen 
aikaisempiin tutkimustuloksiin, tutkimustulosten 
tai käytettyjen menetelmien huolimaton ja siten 
harhaanjohtava raportointi, tulosten puutteellinen 
kirjaaminen ja säilyttäminen, samojen tulosten 
julkaiseminen useita kertoja näennäisesti uusina ja 
tiedeyhteisön johtaminen harhaan oman tutkimus-
työn suhteen.

Vilppi tieteellisessä toiminnassa merkitsee tie-
deyhteisön ja usein myös päätöksentekijöiden 
harhauttamista. Se on väärien tietojen tai tulosten 
esittämistä tiedeyhteisölle tai niiden levittämistä 
esimerkiksi julkaisussa, tieteellisessä kokouksessa 
pidettävässä esitelmässä, julkaistavaksi tarkoitetussa 
käsikirjoituksessa tai rahoitushakemuksessa. Vilpin 
ilmenemismuotoja on seuraavassa luonnehdittu 
jaottelemalla se sepittämiseen, vääristelyyn, luvat-
tomaan lainaamiseen ja anastamiseen.

Sepittämistä (fabrication) on tekaistujen havaintojen 
esittäminen tiedeyhteisölle. Sepitettyjä havaintoja 
ei ole tehty tutkimusraportissa kuvatulla tavalla 
tai menetelmillä. Sepittämistä on myös tekaistujen 
tulosten esittäminen tutkimusraportissa.
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Havaintojen vääristelyllä (misrepresentation, fal-
sifi cation) tarkoitetaan alkuperäisten havaintojen 
tarkoituksellista muokkaamista tai esittämistä niin, 
että havaintoihin perustuva tulos vääristyy. Tulosten 
vääristelyllä tarkoitetaan tieteellisesti perusteetonta 
tutkimustulosten muuttamista tai valikointia. Vääris-
telyä on myös johtopäätösten kannalta olennaisten 
tulosten tai tietojen esittämättä jättäminen.

Luvatonta lainaamista (plagiarism) on jonkun toisen 
julkituoman tutkimussuunnitelman, käsikirjoituksen, 
artikkelin tai muun tekstin tai sen osan esittäminen 
omanaan.

Anastamisella (misappropriation) tarkoitetaan 
tutkijalle luottamuksellisesti esitetyn alkuperäisen 
tutkimusidean, -suunnitelman tai -havaintojen 
oikeudetonta esittämistä tai käyttämistä omissa 
nimissään.

Toisen tutkijan työn tahallinen turmeleminen, 
viivyttäminen tai vaikeuttaminen on luonnollisesti 
tuomittavaa ja voi kuulua myös rikosoikeudellisen 
sääntelyn piiriin. Hyvää tieteellistä käytäntöä louk-
kaavat tutkijat voivat syyllistyä myös yleisön har-
hauttamiseen esittämällä julkisuudessa harhaanjoh-
tavia tai vääristeleviä tietoja tutkimuksestaan, sen 
tuloksista, tulosten tieteellisestä merkityksestä tai 
niiden sovellettavuudesta. Vaikka tällainen toiminta 
on tieteen ja tiedeyhteisön kannalta haitallista ja 
tuomittavaa, jäljempänä kuvattua menettelyä ei 
sovelleta sen selvittämiseen, ellei sitä voida samalla 
pitää hyvän tieteellisen käytännön loukkauksena 
edellä esitetyn luonnehdinnan mukaisesti. Menet-
telyohjeet on laadittu tieteen sisäisen integriteetin 
ja laadun varmistamiseksi ja ylläpitämiseksi. Yliopis-
toilla, tutkimuslaitoksilla, ammattikorkeakouluilla, 
muilla tutkimusta harjoittavilla organisaatioilla 
ja tiedeyhteisöllä kokonaisuutena on kuitenkin 
vastuullaan ehkäistä toimintaa, joka haittaa tut-
kimustoimintaa tai harhauttaa yleisöä, ja niiden 
on puututtava todettuihin tapauksiin sopivaksi 
katsomallaan tavalla.

Menettelyohjeet hyvän tieteellisen käytännön louk-
kaamista koskevan epäilyjen käsittelemiseksi

Yhteiskunnan, tiedeyhteisön ja tutkijoiden edun mu-
kaista on, että kaikki tutkimuksen asianmukaisuutta 
koskevat epäilyt selvitetään. Seuraavassa esitettävät 
tutkimuseettisen neuvottelukunnan uudistetut 
menettelyohjeet ovat suomalaisen tiedeyhteisön 
sisäiset eettiset ohjeet hyvän tieteellisen käytännön 
loukkauksia koskevien epäilyjen käsittelemiseksi 
yliopistoissa, tutkimuslaitoksissa, ammattikorkeakou-
luissa ja muissa tutkimusta harjoittavissa organisaati-
oissa. Menettelyohjeiden lisäksi tiedeyhteisön tulee 
ottaa huomioon yleinen lainsäädäntö (muun muassa 
immateriaalioikeuksia, rikosoikeudellista vastuuta, 
taloudenhoitoa ja menettelytapoja hallintoasioissa 
koskevat säädökset, julkisuuslainsäädäntö sekä ih-
misoikeussopimukset), johon nähden neuvottelukun-
nan menettelyohjeet ovat alisteisessa asemassa.

Allekirjoituksellaan tieteellistä tutkimusta harjoit-
tavat organisaatiot sitoutuvat noudattamaan alla 
olevaa menettelyä silloin, kun on aihetta epäillä 

hyvää tieteellistä käytäntöä loukatun. Menettelyn 
keskeisimmät oikeusturvaan olennaisesti vaikutta-
vat tekijät ovat: käsittelyn oikeudenmukaisuus ja 
puolueettomuus, kaikkien osapuolten kuuleminen 
ja käsittelyn nopeus. Menettely edellyttää, että 
jokainen sen vaihe dokumentoidaan huolellisesti ja 
että asianosaisten tiedonsaantioikeutta kunnioite-
taan. Esiselvityksen ja tutkinnan aikana yliopiston 
tai ammattikorkeakoulun rehtorin ja tutkimusor-
ganisaation johtajan on huolehdittava ilmoituksen 
tekijän ja epäilyn kohteena olevan oikeusturvasta 
ja taattava muutoinkin käsittelyn asianmukaisuus. 
Menettelyn yhteydessä tehtävät yksilön oikeuksia 
tai velvollisuuksia koskevat päätökset edellyttävät 
niiden tekijältä lakiin perustuvaa toimivaltaa.

Yliopiston tai ammattikorkeakoulun rehtorilla ja tut-
kimusorganisaation johtajalla on vastuu jäljempänä 
kuvatun menettelyn noudattamisesta, ja hän vastaa 
päätöksenteosta koko prosessin ajan. Asia tulee vi-
reille siellä, minne ilmoitus epäilystä on tehty, mutta 
sen käsittely voidaan siirtää siihen organisaatioon, 
missä epäilyksen alainen tutkimus on pääasiallisesti 
suoritettu. Tilanteessa, jossa hyvän tieteellisen käy-
tännön loukkauksista epäilty tutkija on työskennel-
lyt monessa eri tutkijayhteisössä, epäilyn käsittely 
edellyttää yhteistyötä eri tutkimusorganisaatioiden 
välillä. Menettelyssä on noudatettava hallintomenet-
telylain periaatteita (598/1982), jossa määritellään 
muun muassa esteellisyysperusteet. Puolueettomuu-
den lisäksi on turvattava myös riittävä asiantuntemus 
koko prosessin ajan. Tutkimuseettiselle neuvottelu-
kunnalle toimitettavat tiedoksiannot edesauttavat 
neuvottelukuntaa seuraamaan alalla tapahtuvaa 
kehitystä. Vaikka kaikki viranomaisille lähetetyt 
tai niiden tuottamat asiakirjat ovat pääsääntöisesti 
julkisia, tutkimusta harjoittavien organisaatioiden 
tulee ottaa huomioon tiedoksiantoja lähettäessään 
niitä koskevat salassapitovelvoitteet.

1. Epäily hyvän tieteellisen käytännön loukkauk-
sesta tulee saattaa rehtorin tai johtajan tietoon 
kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus tehdään siihen 
organisaatioon, jossa epäilyksen alainen tutkimus on 
tehty. Ilmoituksessa on yksilöitävä, millaisesta hyvän 
tieteellisen käytännön loukkauksesta on kysymys, 
ja epäily on perusteltava. Rehtori tai johtaja voi 
ottaa myös muuta kautta tietoonsa tulleen epäilyn 
tutkittavakseen.

2. Rehtori tai johtaja päättää tarpeellisen esiselvi-
tyksen tekemisestä. Esiselvityksen tarkoituksena on 
alustavasti kartoittaa ilmoituksessa esitettyjen louk-
kausepäilyjen aiheellisuus ja niiden tueksi esitetyt 
perusteet. Rehtori tai johtaja voi myös perustellusta 
syystä olla käynnistämättä esiselvitystä. Tätä koskeva 
perusteltu päätös tulee saattaa epäilyn esittäjän ja 
epäillyn tietoon. Mikäli esiselvitykseen päädytään, se 
on tehtävä 60 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanot-
tamisesta. Päätös esiselvityksen aloittamisesta ja sen 
perusteesta on ilmoitettava välittömästi epäilyn koh-
teelle. Rehtori tai johtaja hankkii esiselvitystä varten 
tarpeellisen tausta-aineiston ja kuulee ilmoituksen 
tekijää, epäiltyä ja tarpeen mukaan asiantuntijoita 
ja muita henkilöitä.
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3. Rehtori tai johtaja saattaa esiselvityksen yhteenve-
don epäillyn ja epäilyn esittäjän tietoon mahdollisia 
vastineita varten. Vastineet tulisi toimittaa rehtorille 
tai johtajalle 30 päivän kuluessa tiedoksiannosta.

4. Mikäli epäily osoittautuu esiselvityksen perus-
teella aiheettomaksi, rehtori tai johtaja tekee 
päätöksen asian käsittelyn lopettamisesta. Päätös 
perusteluineen tulee antaa tiedoksi epäilyn koh-
teelle ja epäilyn esittäjälle, ja se voidaan epäillyn 
toivomuksesta myös julkaista. Menettelyn väärin-
käyttämistarkoituksessa esitetyn perusteettoman 
epäilyn aiheuttamista toimista päättää rehtori tai 
johtaja.

5. Jos rehtori tai johtaja päätyy esiselvityksen perusteel-
la siihen, että epäillyn toiminta saattaa olla piittaamat-
tomuutta hyvästä tieteellisestä käytännöstä mutta ei 
vilppiä, hän päättää harkintansa mukaan jatkotoimista. 
Rehtori tai johtaja saattaa päätöksensä asiasta, sen 
perustelut ja asiasta suoritetun esiselvityksen tulokset 
epäillyn, epäilyn esittäjän ja tutkimuseettisen neu-
vottelukunnan tietoon ja ryhtyy mahdollisiin toimiin 
kohdan 9 mukaisesti. Rehtori tai johtaja voi suorittaa 
myös näissä menettelyohjeissa kuvatun varsinaisen 
tutkinnan. Näin on tehtävä aina, jos epäilty itse niin 
perustellusta syystä haluaa.

6. Mikäli esiselvitys ei poista epäilyä vilpistä tieteelli-
sessä toiminnassa, rehtorin tai johtajan on suoritetta-
va varsinainen tutkinta. Tutkinnan tekijöiksi rehtori 
tai johtaja pyytää asiantuntijat, joista yksi nimetään 
tutkintaryhmän johtajaksi. Tutkintaryhmässä tulee 
olla edustettuna asianomaisen tieteenalan ja juri-
diikan sekä muu tarvittava asiantuntemus, eivätkä 
kaikki sen jäsenet saa olla asianomaisen yliopiston, 
tutkimuslaitoksen, ammattikorkeakoulun tai muun 
tutkimusorganisaation palveluksessa. Tutkintaryh-
män nimittämisessä ja toiminnassa noudatetaan hal-
lintomenettelylain yleisiä esteellisyysperiaatteita.

7. Tutkinta tulee suorittaa mahdollisimman nopeasti. 
Mikäli tutkintaryhmä ei ole saanut tutkintaa pää-
tökseen 120 päivän kuluessa toimeksiannosta, sen 
on annettava tästä raportti rehtorille tai johtajalle, 
joka päättää tarvittavasta lisäajasta.

8. Tutkintaryhmän on annettava työstään loppura-
portti. Loppuraportin tulee sisältää:

• selostus tutkimuksesta tai toiminnasta, josta epäily 
on esitetty sekä epäilyn perusteet,

• tutkintaryhmän perusteltu arvio siitä, onko epäil-
ty toiminta vilppiä tai piittaamattomuutta hyvästä 
tieteellisestä käytännöstä,

• tutkintaryhmän perusteltu arvio siitä, minkä tyyp-
pisestä hyvän tieteellisen käytännön loukkauksesta 
on kysymys,

• tutkintaryhmän perusteltu arvio hyvän tieteellisen 
käytännön loukkauksen vakavuudesta, toistumisesta 
ja piittaamattomuuden asteesta sekä mahdolliset 
ehdotukset loukkauksen seurausten korjaamiseksi,

• luettelo tutkimustuloksista ja julkaisuista, joihin 
tutkintaryhmä katsoo sisältyvän vilppiä,

• ehdotus loppuraportin julkaisemisesta kohdan 
mukaisesti sekä

• kertomus tutkintaryhmän toiminnasta.

9. Rehtori tai johtaja päättää, mihin toimiin ja seu-
raamuksiin esiselvitys tai varsinaisen tutkinnan tulos 
antaa aihetta, ja tekee päätöksen niihin ryhtymisestä. 
Mahdollisia toimia ja seuraamuksia harkitessaan 
rehtorin tai johtajan tulee ottaa huomioon muun 
muassa hyvän tieteellisen käytännön loukkauksen 
vakavuus ja mahdollinen toistuminen, piittaamat-
tomuuden aste sekä epäasianmukaisen toiminnan 
laajuus. Jos tutkinnassa todetaan, että kyseessä on 
vilppi tieteellisessä toiminnassa, tutkintaraportin 
johtopäätökset on pyrittävä julkistamaan tutkin-
taryhmän sopivaksi katsomassa julkaisussa, mikäli 
vilpillisen tutkimuksen tulokset tai vilpillisin keinoin 
aikaan saatu tuotos on jo saatettu julkisuuteen. 
Tieteellisessä julkaisusarjassa esitettyihin tutkimus-
tuloksiin liittyvän vilppiepäilyn tutkinnan loppura-
portin johtopäätökset on pyrittävä julkaisemaan 
samalla tai vastaavalla tavalla kuin epäilyn alainen 
tutkimus on julkaistu. Loppuraportin julkistamisen li-
säksi voidaan toimenpiteinä käyttää voimassaolevan 
lainsäädännön  mukaista virkamies- tai rikosoikeu-
dellista menettelyä sekä mahdollisia työoikeudellisia 
seuraamuksia. Seuraamus voi olla myös tutkimuksen 
rahoituksen lakkauttaminen tai epääminen. Rehtori 
tai johtaja harkitsee kussakin tapauksessa erikseen, 
millaisiin seuraamuksiin toteennäytetty vilppi antaa 
aihetta soveltuvan lainsäädännön ja hallinnollisen 
säätelyn puitteissa. 

10. Siinäkin tapauksessa, että tutkinnan lopputulok-
sena on, että epäilty ei ole loukannut hyvää tieteel-
listä käytäntöä, rehtorin tai johtajan on annettava 
tutkinta-asiakirjat epäillylle. Lisäksi tutkinnan loppu-
tulos on pyrittävä julkaisemaan sopivassa julkaisussa, 
jos epäilty niin haluaa.

11. Kun epäily hyvän tieteellisen käytännön louk-
kauksesta on kirjallisella ilmoituksella tai muuten 
tullut rehtorin tai johtajan tietoon ja kun hän tä-
män jälkeen on ryhtynyt edellä kuvatun menettelyn 
mukaisiin toimiin, hänen on ilmoitettava asiasta 
tutkimuseettiselle neuvottelukunnalle. Rehtorin tai 
johtajan tulee lähettää viipymättä tutkimuseettiselle 
neuvottelukunnalle, mikäli salassapitosäännöksistä 
ei muuta johdu,

• esiselvityksen yhteenveto, siihen mahdollisesti liit-
tyneet vastineet sekä päätös seuraamuksista, joihin 
on päädytty esiselvityksen tuloksen perusteella ja

• tutkinnan loppuraportti.

Jos epäilty tekee tutkimustyötä palvelussuhteessa 
muuhun työnantajaan (esimerkiksi Suomen Aka-
temiaan) kuin siihen korkeakouluun tai tutkimus-
organisaatioon, jossa epäilyä on käsitelty, tai tekee 
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tutkimusta ulkopuolisella rahoituksella, tutkinnan 
loppuraportti on toimitettava myös tälle työnanta-
jalle tai tutkimuksen rahoittajalle.

12. Epäilty tai epäilyn esittäjä, joka on tyytymätön 
noudatettuihin menettelytapoihin, esiselvitykseen, 
tutkintaan tai sen loppuraporttiin, voi pyytää asiasta 
lausuntoa tutkimuseettiseltä neuvottelukunnalta. 
Neuvottelukunnan on käsiteltävä asia sille toimitet-
tujen asiakirjojen pohjalta viivytyksettä ja viimeistään 
120 päivän kuluessa lausuntopyynnön saapumisesta 
sekä annettava asiasta neuvottelukunnan puoleen 
kääntyneelle osoitettu lausunto, joka saatetaan 
tiedoksi rehtorille tai johtajalle.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta voi ehdottaa 
rehtorille tai johtajalle lisätutkinnan suorittamis-
ta, mikäli esiselvityksen yhteenveto, varsinaisen 
tutkinnan loppuraportti tai jonkun asianomaisen 
lausuntopyynnössään esittämät seikat antavat 
neuvottelukunnan näkemyksen mukaan siihen ai-
hetta. Neuvottelukunta ei osallistu esiselvityksien 
eikä tutkinnan tekemiseen eikä järjestä kuulemis-
tilaisuuksia.

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on hyväksynyt 
ohjeet kokouksessaan 7.12.2001 ja tiedeyhteisö voi 
sitoutua niiden noudattamiseen 3.4.2002 lähtien.
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