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23.3.2004 

OPETUSMINISTERIÖ Matti Rajakylä Hallitusneuvos 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

HE 24/2004 vp laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta 
 
 
 

Opetusministeriö esittää hallituksen esityksestä n:o 24/2004 vp laiksi ammatti-
korkeakoululain muuttamisesta seuraavaa. 
 
Hallituksen esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakouluihin lailla perustettaviksi 
opiskelijakunnat. Opiskelijakuntaa koskeva säännös sisältyi jo syksyllä 2002 annettuun 
hallituksen esitykseen laiksi ammattikorkeakouluista ja laiksi ammatillisesta 
opettajankoulutuksesta (HE 206/2002 vp). Perustuslakivaliokunta katsoi 
lausunnossaan (PeVL 74/2002 vp), että opiskelijakunnalla ei yhdistyksenä ole osuutta 
ammattikorkeakoulun hallinnossa. Opiskelijakunnan tehtävät eivät muodosta sellaista 
julkista tehtävää, jota valiokunta on lausunnossaan ylioppilaskunnan 
pakkojäsenyydestä (PeVL 3/1997 vp) tarkoittanut. Säännös opiskelijakunnan 
pakkojäsenyydestä oli näin ollen vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta. 
Sivistysvaliokunta poisti mietinnössään (SiVM 19/2002 vp) säännöksen 
lakiehdotuksesta. Hyväksyessään ammatti-korkeakoululain helmikuussa 2003 
eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntien asemaa koskeva hallituksen esitys annetaan pikaisesti niin, että 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asema nostetaan yliopistojen 
ylioppilaskuntien tasolle. 
 
Uudessa ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ammattikorkeakoulut tuotiin selkeästi 
osaksi korkeakoulujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yliopistot muodostavat 
yhdessä korkeakoululaitoksen. Ammattikorkeakouluilla on sisäisissä asioissaan 
itsehallinto. Ammattikorkeakouluyhteisöön kuuluvat sen jäseninä päätoimiset 
opettajat, päätoiminen muu henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat. 
Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa hoitavat lain mukaan hallitus ja rehtori. 
Opiskelijat ovat edustettuina ammattikorkeakoulun hallituksessa ja muissa 
monijäsenisissä hallintoelimissä. 
 
Ammattikorkeakoululakiin ehdotettua, opiskelijakuntaa koskevaa 42 a §:ää on syksyn 
2002 esityksestä muutettu. Pykälän 2 momenttiin on lisätty ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunnan julkiset tehtävät. Opiskelijakunnan tehtävänä on ehdotuksen mukaan 
järjestää opiskelijoiden edustajien vaali ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 
lain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin hallintoelimiin sekä, 
sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun säännöissä määrätään, osallistua 
ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Lisäksi ammattikorkeakoulun 
opiskelijakunnalla olisi muita tehtäviä. 

Opiskelijoiden edustajien valitseminen ammattikorkeakoulun hallintoelimiin on nykyisin mahdollista 
järjestää vain opiskelijoiden yleisissä kokouksissa, joka on ammattikorkeakoulujen koon huomioon 
ottaen vaivalloista. Nykyiset opiskelijayhdistykset eivät voi edustaa kaikkia opiskelijoita. 
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Yliopistojen ylioppilaskunnat ovat vanhastaan olleet osa itsehallinnon omaavaa yliopistoa ja niillä on 
ollut merkittävä osa yliopiston hallinnossa. Ammattikorkeakoulut on muodostettu maahamme 1990-
luvulla. Ne ovat osa korkeakoulujärjestelmää yliopistojen rinnalla. Ehdotettu 42 a §:n säännös 
mahdollistaa ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien muodostamisen ja niiden kehittymisen osaksi 
ammattikorkeakouluyhteisöä sekä ammattikorkeakoulun hallintoa ja toimintaa. Ehdotettu 
ammattikorkeakoulun opiskelijakunta saattaa ammattikorkeakoulujen opiskelijat samaan asemaan 
yliopistojen opiskelijoiden kanssa. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI AMMATTIKORKEAKOULULAIN 
MUUTTAMISESTA (HE 24/2004 vp) 
 
Hallitus on antanut 12 päivänä maaliskuuta 2004 eduskunnalle esityksen, jossa ehdotetaan 
ammattikorkeakoululakiin lisättäväksi säännökset ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta sekä 
tarkistetaan ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa koskevia säännöksiä. Käytännössä lakiehdotus koskee 
uusien 13 a ja 42 a §:n lisäämistä 9 päivänä toukokuuta 2003 annettuun ammattikorkeakoululakiin 
(351/2003). 
 
Hyväksyessään lain 18 päivänä helmikuuta 2003 eduskunta edellytti hallituksen huolehtivan siitä, että 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asemaa koskeva hallituksen esitys annetaan pikaisesti niin, että 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asema nostetaan yliopistojen ylioppilaskuntien tasolle (EV 
306/2002 vp). 
 
Oikeusministeriö ei ole lausunut aikaisemmin ammattikorkeakoululain muuttamista koskevasta esityksestä 
ja esittää perustuslakivaliokunnalle kunnioittavasti seuraavat, lakiehdotuksen 42 a §:ää koskevat 
näkökohdat: 
 
 

1 Yhdistymisvapaus ja yhdistysten pakkojäsenyys 
 
Ehdotetun lain 42 a §:n mukaan ammattikorkeakouluissa on opiskelijakunta, johon kuuluvat kaikki 
ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunnan tehtävänä on järjestää edustajien vaali 
ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin lain 12 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitettuihin 
toimielimiin sekä osallistua myös ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. Tämän lisäksi opiskelijakunta 
edistäisi eri tavoin jäsentensä yhteiskunnallisia ja sosiaalisia etuja ja asemaa. Opiskelijakunnan toiminnasta 
aiheutuvien menojen kattamiseksi opiskelijakunnalle annettaisiin oikeus määrätä jäsentensä suoritettavaksi 
jäsenmaksuja. 
 
Ehdotus merkitsisi käytännössä sitä, että nykyisestä vapaaehtoiseen opiskelijayhdistysten jäsenyyteen 
perustavasta järjestelmästä siirryttäisiin ammattikorkeakoulujen päätoimisten opiskelijoiden 
automaattiseen jäsenyyteen lailla järjestettävissä julkisoikeudellisissa yhdistyksissä. 
 
Tällaista pakkojäsenyyttä on arvioitava suhteessa perustuslain 13 §:ssä tarkoitettuun yhdistymisvapauteen, 
johon kuuluu yhtäläinen oikeus ilman lupaa perustaa yhdistys ja kuulua yhdistykseen kuin myös olla 
kuulumatta yhdistykseen (ns. negatiivinen yhdistymisvapaus). Perusoikeusuudistuksen esitöiden mukaan 
perustuslain turvaamana yhdistymisvapaus koskee ensisijaisesti yhdistyslain (503/1989) tarkoittamia niin 
sanottuja aatteellisia yhdistyksiä. Perustuslain 13 §:n 2 momentti ei näin ollen estäisi sitä, että myös 
vastaisuudessa voitaisiin lainsäädäntöteitse perustaa julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten 
sekä säätää lailla jäsenyydestä tällaisissa yhdistyksissä (HE 309/1993 vp). 
 

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite 
Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03 (09) 1606 7730 kirjaamo.om@om.fi 
00130 HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO 

Tämä kanta on sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen omaksuman linjan kanssa, jonka 
mukaan Euroopan ihmisoikeussopimuksen yhdistymisvapautta koskeva artikla 11 koskee ainoastaan 
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yksityisoikeudellisia ja ammatillisia yhdistyksiä. Julkisen tehtävän hoitamista varten perustetut julkis-
oikeudelliset yhdistykset, kuten yliopistojen opiskelijayhdistykset, eivät näin ollen kuuluisi lainkaan 
ihmisoikeussopimuksen 11 artiklan soveltamisalaan (Halfon v. the United Kingdom, 12.4.1991). 
 
Vaikka perustuslain 13 §:n 2 momentin ei ole tulkittu poissulkevan mahdollisuutta rajoittaa negatiivista 
yhdistymisvapautta silloin, kun on kyse ns. julkisoikeudellisista yhdistyksistä, perusoikeusuudistuksen 
esitöissä todetaan yhdistymisvapautta turvaavan perustuslainsäännöksen kuitenkin yleisesti puoltavan 
pidättyvää suhtautumista julkisoikeudellisten yhdistysten pakkojäsenyyteen (HE 309/1993 vp). 
 
Myös perustuslakivaliokunta on aikaisemmissa lausunnoissaan suhtautunut varauksellisesti automaattiseen 
jäsenyyteen perustuviin järjestelyihin. Ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä arvioidessaan (HE 263/1996 vp) 
perustuslakivaliokunta totesi, että tämän tyyppisissä tilanteissa tulisi lähtökohtaisesti etsiä perustuslain 
sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät rakennu pakkojäsenyyden varaan. 
Esimerkkinä viitattiin riistanhoitoyhdistystä koskevaan metsästyslain 64 §:ään, jonka mukaan 
riistanhoitomaksun maksanut henkilö voi olla samanaikaisesti useamman riistanhoitoyhdistyksen jäsen tai 
olla kuulumatta lainkaan riistanhoitoyhdistykseen (PeVL 3/1997 vp). 
 
Perustuslakivaliokunta toisti yhdistymisvapauden rajoittamista koskevan varauksellisen kantansa 
ammattikorkeakoululakia ja ammatillista opettajankoulutusta koskevan esityksen yhteydessä (HE 206/2002 
vp). Tällöin perustuslakivaliokunta katsoi, että ammattikorkeakoulujen oppilaskunnan aseman 
järjestämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on välttämätöntä etsiä muita kuin pakkojäsenyyteen ja pakolliseen 
jäsenmaksuun perustuvia järjestelyjä (Pe VL 74/2002 vp). 
 
 

2 Julkisoikeudellisten yhdistysten pakkojäsenyyden hyväksyttävyys 
 
Perustuslain 73 §:ssä säädetään mahdollisuudesta tehdä perustuslakiin ainoastaan rajattuja poikkeuksia. 
Lain esitöiden mukaan tällaisen mahdollisuuden käyttöön tulisi kuitenkin suhtautua pidättyvästi; 
mahdolliset ristiriidat tulisi ensisijaisesti poistaa lakiehdotuksiin tehtävin muutoksin (HE 1/1998 vp) ja 
poikkeuslakimenettelyyn tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa tapauksissa ja pakottavista syistä 
(PeVM 10/1998 vp). Vaikka perusoikeussäännöksessä ei olisi erityistä rajoituslauseketta, säännöksessä 
tarkoitettu oikeus ei ole välttämättä ehdoton. Siitä voidaan poiketa rajatussa määrin myös tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä, jos tällainen poikkeaminen perustuu lakiin, josta ilmenee rajoitusten olennainen 
sisältö, ja jos tällainen rajoitus on painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatima ja välttämätön 
hyväksyttävän tavoitteen saavuttamiseksi (PeVM 25/1994 vp). 
 
Negatiivisen yhdistysmisvapauden kohdalla lähtökohtana on ollut se, että vapaaehtoisesta jäsenyydestä 
voidaan poiketa tietyi:*yyppisten yhdistysten osalta vain, jos poikkeamiselle on olemassa erityiset 
yhdistysmisvapauden kannalta hyväksyttävät perusteet. Perusoikeusuudistuksen esitöiden perusteella 
yhdistyksen järjestäminen lailla julkisen tehtävän hoitamiseksi on katsottu eräänlaiseksi 
perusedellytykseksi negatiivisen yhdistymisvapauden rajoittamiselle (PeVL 1/1998 vp). 
Perustuslakivaliokunnan lausuntojen valossa pakkojäsenyydelle näytettäisiin kuitenkin asetettavan myös 
muita vaatimuksia. 
Ylioppilaskuntien pakkojäsenyyttä pidettiin hyväksyttävänä perustuslain kannalta, koska ylioppilaskunnat 
ovat vanhastaan osa yliopistojen itsehallintoa ja koska niillä on merkittävä osuus yliopiston hallinnossa. 
Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytykseksi kuitenkin asetettiin, että lakiehdotusta täydennetään 
ylioppilaskunnan julkiset tehtävät osoittavin maininnoin eli määrittelyin siitä, missä tarkoituksessa 
ylioppilaskunta voi toimia ja ylläpitää pakkojäsenyyttä siihen kuuluvine jäsenmaksuineen (PeVL 3/1997 vp). 
Tässä suhteessa perustuslakivaliokunta ei pitänyt riittävänä sitä, että yliopistolain 40 §:n 2 momentissa 
määriteltiin ylioppilaskunnan tarkoitukseksi toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 
yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä 
pyrkimyksiä (PeVL 74/2002 vp). 
 
Myöskään metsänhoitoyhdistysten automaattista, lakiin perustuvaa jäsenyyttä ei pidetty 
yhdistymisvapauden kannalta ongelmallisena, koska yhdistyksen tavoitteiden saavuttamisen ja tehtävien 
hoitamisen nähtiin olevan, erityisesti metsätalouden suuri kansantaloudellinen merkitys huomioon ottaen, 
sillä tavoin yhteiskunnan intressissä, että kysymyksessä on tärkeä julkinen tehtävä (PeVL 1/1998 vp). 
 



 

 

Perustuslakivaliokunta on arvioinut pakkojäsenyyteen liittyvää kysymystä myös käsitellessään esitystä 
ammattikorkeakoululaiksi ja laiksi ammatillisesta opettajankoulutuksesta (HE 206/2002 vp). Tuolloin 
perustuslakivaliokunta totesi, että yhdistysten vapaaehtoisesta jäsenyydestä voidaan poiketa vain, jos 
poikkeamiselle on olemassa erityiset yhdistymisvapauden kannalta hyväksyttävät perusteet, kuten 
perusteltu tarve järjestää yhdistys lailla julkista tehtävää varten (PeVL 74/2002 vp). Lakiehdotuksen 
opiskelijakunnan pakkojäsenyyttä koskevan säännöksen ei nähty täyttävän tätä edellytystä, koska 
opiskelijakunnan ei katsottu muodostavan ylioppilaskuntaan rinnastettavaa perinteistä osaa 
ammattikorkeakoulusta, koska opiskelijakunnalla ei katsottu olevan osuutta ammattikorkeakoulujen 
hallinnossa yhdistyksenä ja koska oppilaskunnille ehdotetut tehtävät eivät valiokunnan mielestä vastanneet 
sellaista julkista tehtävää, jota valiokunta oli tarkoittanut lausunnossaan Pe VL 3/1997 vp. 
 
 

3 Arvioita lakiehdotuksen 42 a §:stä 
 
Ehdotetun ammattikorkeakoululain muuttamista koskevan lain 42 a §:n 2 momentin säännös 
opiskelijakunnan tehtävistä vastaa sisällöltään yliopistolain 40 §:n 2 momentin ylioppilaskunnan tehtäviä 
koskevaa säännöstä. Poikkeuksena tästä on ammattikorkeakoululain 42 a §:n 2 momentin erityinen 
opiskelijoiden edustajien vaaleja koskeva lisäys. Sen mukaan opiskelijakunnan tehtävänä on järjestää 
opiskelijoiden edustajien vaali ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin lain 12 § 2 momentin 4 kohdassa 
tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä, sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun säännöissä 
määrätään, osallistua ammattikorkeakoulun muuhun toimintaa. Näin muotoiltuna lakiehdotuksen 42 a §:n 2 
momentti luo ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalle laajemman tehtäväkentän kuin eduskunnan 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä hyväksymä, yliopistolain 40 §:n 2 momentti luo yliopiston 
ylioppilaskunnalle. 
 
Yliopistolain kanssa tehtävän analogian ja ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan tehtävien perusteella 
voitaisiin ehkä pitää perusteltuna, että lakiehdotuksen 42 a § käsiteltäisiin tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Koska säännös merkitsee kuitenkin poikkeamista perustuslain 13 §:n 2 momentissa 
tarkoitetusta negatiivisesta yhdistymisvapaudesta, tavallisen lain säätämisjärjestys edellyttää lisäksi sitä, 
että poikkeamiselle on olemassa perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten mukainen hyväksyttävä peruste. 
Esityksen mukaan nykyisten, vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvien opiskelijayhdistysten ongelmana on 
se, etteivät ne voi edustaa kaikkia ammattikorkeakoulujen opiskelijoita ja että opiskelijoiden valinta 
ammattikorkeakoulujen hallintoelimiin yleisten kokousten kautta on usein käytännössä vaikeaa 
ammattikorkeakoulujen suuresta koosta johtuen. Esityksen tavoitteena on saattaa ammattikorkeakoulujen 
opiskelijat järjestäytymiseltään samaan asemaan yliopisto-opiskelijoiden kanssa. Vaikka opiskelijoiden 
edustautuminen ja opiskelijaedustajien vaalien tarkoituksenmukainen järjestäminen voitaisiinkin katsoa 
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaksi, esityksessä ei selvitetä yksityiskohtaisemmin, onko 
pakkojäsenyys välttämätön järjestely näiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Esityksessä ei myöskään pohdita 
perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla (PeVL 74/2002 vp) mahdollisia muita kuin 
pakkojäsenyyteen ja pakolliseen jäsenmaksuun pemstuvia järjestelyjä opiskelijakunnan aseman 
järjestämiseksi ja sen toiminnan turvaamiseksi. 
 
Ottaen huomioon edellä mainitut seikat sekä perustuslakivaliokunnan aikaisempi varauksellinen kanta 
yhdistysten pakkojäsenyyteen, oikeusministeriö pitää ehdotetun lain hyväksymistä tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä ongelmallisena. Mikäli perustuslakivaliokunta yhtyy tähän näkemykseen, asia tulisi 
ratkaista ensi sijaisesti lakiehdotusta muuttamalla, perustuslain 73 §:n poikkeuslakimenettelyä välttäen. 
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Mikael Hiden 
 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 23.3.2004 KELLO 10 HE 
24/04 vp laiksi arnmattikorkeakoululain muuttamisesta 

 
 
 
 

Esityksen perustelujen Säätämisjärjestys-jaksossa on tarkasteltu lähinnä vain ehdotetun 

opiskelijakunnan pakkojäsenyyden suhdetta perustuslain yhdistymisvapautta koskevaan 

säännökseen (PL 13 §). Tämä onkin tässä merkittävin kysymys valtiosääntöoikeuden kannalta. 

Siihen, mitä perusteluissa on tässä yhteydessä lausuttu, voidaan sinänsä yleisesti ottaen yhtyä. 

Jotkin täydentävät kommentit ovat kuitenkin aiheellisia 
 

Niinkuin PL 13,2 §:ssä nimenomaisesti todetaan, yhdistymisvapauteen kuuluu myös 

oikeus " olla kuulumatta yhdistykseen", siis ns. negatiivinen yhdistymisvapaus.  Koko 

säännöksen sanamuoto  vastaa täysin sanamuotoa, jonka vastaava säännös sai vuoden 

1995 perusoikeusuudistuksessa (HM 10 a §). Uudistukseen johtaneen esityksen 

perusteluissa todettiin  negatiivisen yhdistymisvapauden jo aikaisemminkin olleen osa 

perustuslain turvaamaa yhdistymisvapautta (HE 309/93 vp, s. 60). Tämän oikeuden 

rajoittamismahdollisuudesta todettiin samalla seuraavasti: 

"Ehdotus ei estäisi vastaisuudessa perustamasta nykyiseen tapaan lainsäädäntöteitse 
julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten. Myös jäsenyydestä tällaisessa 
yhdistyksessä voitaisiin edelleen säätää laissa (ks. esim. PeVL 12/1957 vp, PeVL 4/1963 
vp, PeVL 3/1990 vp), mutta yhdistymisvapautta turvaavan perustuslainsäannöksen 
voidaan tällöinkin katsoa puoltavan pidättyvää suhtautumista pakkojäsenyyteen." 

Esityksestä antamassaan mietinnössä perustuslakivaliokunta ei puuttunut tähän kohtaan 

(pevm 25/94 vp). 

Kysymys negatiivisen yhdistymisvapauden rajoittamismahdollisuudesta ja pakkojäsenyydestä 

julkisoikeudelliseksi luonnehditussa yhdistyksessä on vuoden 1995 uudistuksen jälkeen ollut 

joitakin kertoja esillä perustuslakivaliokunnassa. Tässä yhteydessä mielenkiintoisia ovat 

lähinnä juuri oppilaskuntia koskevat lausunnot, jotka valiokunta on antanut 1997 ja 2002 

valtiopäivillä. 
 
 
Yliopistolakia  koskeneessa   lausunnossaan     pevl      3/97   vp   valiokunta  totesi 

ylioppilaskunnan pakkojäsenyydestä mm.: 

"Valiokunta katsoo, että tämän tyyppisissä tilanteissa tulisi lähtökohtaisesti etsiä 
perustuslain sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät 



 

 

rakennu pakkojäsenyyden varaan (vrt. esim. riistanhoitoyhdistyksiä koskeva 
metsästyslain 64 §). Koska perusoikeusuudistuksen yhteydessä on säännöksen 
muotoilusta huolimatta pidetty mahdollisena säätää lailla julkisoikeudellisen 
yhdistyksen jäsenyydestä, on ehdotuksessa omaksuttu perusratkaisu ylioppilaskunnan 
pakkojäsenyydestä valiokunnan mielestä sinänsä hyväksyttävissä perustuslain kannalta, 
etenkin kun ylioppilaskuntaa on vanhastaan pidettävä osana itsehallinnon omaavaa 
yliopistoa ja koska sillä on merkittävä osuus yliopiston hallinnossa. Tavallisen 
lainsäädäntöjärjestyksen edellytykseksi on kuitenkin asetettava, että lakiehdotusta 
täydennetään ylioppilaskunnan julkiset tehtävät osoittavin maininnoin eli määrittelyin 
siitä, missä tarkoituksessa ylioppilaskunta voi toimia ja ylläpitää pakkojäsenyyttä siihen 
kuuluvine jäsenmaksuineen." 

 
 

Tätä   lausuntoa   on   lyhyesti   selostettu   nyt      käsiteltävänä   olevan   esityksen 

Säätämisjärjestys-perusteluissa. Erikoista ja miltei sopimatonta on, että samassa jaksossa 

ei ole edes viitattu perustuslakivaliokunnan tuoreempaan kannanottoon pevl 74/02 vp, 

joka koski juuri ammattikorkeakouluja ja jossa valiokunta otti vahvasti kriittisen kannan 

ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pakkojäsenyyteen ja pakolliseen jäsenmaksuun. 

Selostettuaan      metsänhoitoyhdistysten   pakkojäsenyyttä   koskevaa   kannanottoaan 

lausunnossa pevl 1/98 vp ja äsken siteeraattua ylioppilaskuntia koskenutta kannanottoa 

lausunnossa pevl 3/97 vp perustuslakivaliokunta totesi mm.: 

" Ehdotettu sääntely ei ole sopusoinnussa perustuslakivaliokunnan edellä mainittujen 
kannanottojen kassa. Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei muodosta 
ylioppilaskuntaan rinnastettavaa perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta, vaan 
säännökset opiskelijakunnasta ja sen pakkojäsenyydestä olisivat uusia. 
Opiskelijakunnalla ei yhdistyksenä ole osuutta ammattikorkeakoulun hallinnossa. 
Sanamuodoltaan aatteellisen yhdistyksen säännöille ominaista yleispiirteisyyttä vastaava 
42 §:n 2 momentin säännös opiskelijakunnan tarkoituksesta ei muodosta riittävää 
perustetta opiskelijakunnan pakkojäsenyydelle. Opiskelijakunnan osallistuminen 
esityksen perusteluissa mainittuihin tutortoimintaan, kansainväliseen opiskelijavaihtoon 
ja urarekrytointiin ei muodosta sellaista julkista tehtävää, jota valiokunta on edellä 
mainitussa lausunnossaan   v. 1997 tarkoittanut.   Säännös 
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opiskelijakunnan pakkojäsenyydestä 42 §:n 1 momentissa on näin ollen vastoin 
perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta. Sääntelyä on sen vuoksi tarkistettava, jotta 
lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Valiokunnan mielestä on sinänsä hyväksyttävää ja perusteltua, että 
ammattikorkeakoulussa on oppilaskunta. Sen aseman järjestämiseksi ja toiminnan 
turvaamiseksi on kuitenkin välttämätöntä etsiä muita kuin pakkojäsenyyteen ja 
pakolliseen jäsenmaksuun perustuvia järjestelyjä." 
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Jos valiokunnan tämän, juuri vuoden vanhan kannanoton viimeinen virke otettaisiin todesta, 

ei pakkojäsenyydelle ratkentuvaa ehdotusta pitäisi nyt hyväksyä, vaan olisi "välttämätöntä" 

etsiä muita järjestelyjä. Ilmeisesti tässä kuitenkin on syytä arvioida nyt tehdyn ehdotuksen 

konkreettista sisältöä niiden näkemysten valossa, joita valiokunta näyttää seuranneen edellä 

siteeratuissa lausunnoissaan. Valiokunnan silmällä pitämät edellytykset voidaan nähdäkseni 

tiivistää kahteen seikkaan. Yhtäältä on syytä edellyttää, että yhdistyksellä, jolle halutaan 

säätää pakkojäsenyys (ja jäsenmaksuvelvoite), pitää olla selviä ja merkittäviä julkisia tehtäviä, 

joita ei voida tarkoituksenmukaisesti järjestää muulla tavoin. Toisaalta on syytä samalla 

edellyttää, että tällaisen yhdistyksen (julkisoikeudellinen) tehtäväkenttä on laissa osoitettu 

tavalla (kattavasti ja tarkasti), josta käy selväksi, että ko. yhdistys ei voi ryhtyä harrastamaan 

sellaisia vapaaseen kansalaistoimintaan kuuluvia asioita (esim. puoluepolitiikka, ulkopoliittiset 

kysymykset, alueellinen politiikka), joihin ketään ei voida pakottaa osallistumaan. Näiden 

näkökohtien arvioinnissa ei mielestäni voi olla kovin suurta painoa sillä, onko jokin järjestely 

perinteisesti olemassa ollut vai uusi. Myöskään ei tässä arvioinnissa mielestäni voi olla mitään 

huomattavaa merkitystä sen tyyppisellä ajatelulla, että täytyy toteuttaa sama malli, jota on 

noudatettu yliopistoissa. 
 

Ovatko opiskelijakunnalle tässä tarkoitetut tehtävät riittävän merkittäviä ja julkisiksi 

katsottavia ja sellaisia, että niiden hoitamista ei voida tarkoituksenmukaisesti muuten 

järjestää? Mitään selvää vastausta tuskin on esitettävissä. Valiokunnan edellä siteeratussa 2002 

valtiopäivien lausunnossa on katsottu, etteivät osallistuminen tutortoiminnan järjestämiseen, 

kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja urarekrytointiin muodosta tässä kohden riittäväksi 

katsottavaa julkista tehtävää. Ehdotuksessa todetaan opiskelijakunnan (muista) tehtävistä, että 

opiskelijakunta osallistuu ammattikorkeakoulun hallituksen ja muiden monijäsenisten elinten 

asettamiseen ja sen mukaan kuin säännöissä määrätään ammattikorkeakoulun muuhun 

toimintaan. Suoraan laista johtuvia tehtäviä olisi siten vain hallituksen ja muiden 

monijäsenisten elinten asettamiseen osallistuminen.  Missä 

määrin tätä tehtävää on syytä täsäs yhteydessä persteltua pitää riittävän merkittävänä 

julkisoikeudellisena roolina, on arviointikysymys. Ainakaan itsestään selvää ei ole, että 

tällainen tehtävä edellyttää pakkojäsenyyttä. 
 
 
 

Säännös, jolla pyritään ososittamaan opiskelijakunnan toiminnan ja tehtävien rajoittuminen 

vain julkisoikeudellisiin ( ei vapaaseen kansalaistoimintaan sisällöltään kuuluviin) tehtäviin, on 

lakiehdotuksen 42 a §:n 2 momentin viimeisessä virkkeessä . Tämä lainkohta seuraa 
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jokseenkin sanatarkasti vastaavassa tarkoituksessa säädetyn yliopistolain 40 §:n 2 momentin 

sanamuotoa. Muotoilun voitaisiin siten ajatella tässäkin riittävän. Asian tekee kuitenkin 

ongelmalliseksi se, että perustuslakivaliokunta ilmoittaa em. lausuntonsa pevl 74/02 vp edellä 

siteeratun kohdan lopuksi alaviitteessä, että "Yliopistolain 40 §:n 2 momentin muotoilu ei 

asianmukaisella tavalla täytä valiokunnan yllämainitussa lausunnossa asetettuja vaatimuksia 

(Ks. kuitenkin SiVM 9/1997 vp, s. 7-8)." Jos valiokunta katsoo, että ko. muotoilu ei vastaa 

valiokunnan asettamia vaatimuksia, on muotoilua syytä parantaa. 
 

Edellä todetun nojalla on siis syytä epäillä, täyttääkö ehdotus tässä ne edellytykset, joita 

valiokunta on käytännössään esittänyt. Jos pakkojäsenyyteen päädytään, näyttäisi siten olevan 

syytä vielä kehittää ehdotusta. Samalla näyttäisi olevan aihetta harkita myös joitain muita 

yksityiskohtia tai omaksuttuja ratkaisuja ehdotuksessa. 
 

Ehdotuksen 13 a §:ssä ehdotetaan säädettäväksi asiat, joista määrätään (muualla säädetyn 

lisäksi) ammattikorkeakoulun säännöissä. Säännöksen muotoilu on käytännön tarpeita 

ajatellen ehkä aivan riittävän selvä. Käytännön tilanteita ja tavoitteita tuntemattomalle ei 

toisaalta muodostu oikein kuvaa siitä, minkälaiseksi on konkreettisesti ajateltu 

norminantovaltaa koskeva toimivallanjako valtioneuvoston (asetusten) ja 

ammattikorkeakoulun (sääntöjen) välillä. (Teknissävyisenä seikkana voisi myös kysyä, onko 

lakitekstissä asianmukaista viitata johonkin nimenomaiseen asetuksentasoiseen säädökseen 

säädöskokoelman numeron tarkkuudella.) 
 

Ehdotuksen 42 a §:n 1 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin, keitä on 

pidettävä päätoimisina opiskelijoina (jotka sitten kuuluisivat pakkojäsenyyden piiriin). Jos 

pakkojäsenyys luodaan, koskee järjestely merkittävällä tavalla yhdistymisvapauden sisältöä. 

Tällaisessa tilanteessa pitäisi pakkojäsenyyden piiriin tulevien henkilöiden 

joukko määritellä laissa. Ehdotettu säännös näyttää kuitenkin voivan sisältää 

harkinta/määrittelyvaltaa     (eikä     vain     teknistä joidenkin     edellytysten 

toteamis/täsmentämisvaltaa). 
 

Ehdotetun 42 a §:n 2 momentin alku saattaa olla epäasiallisen moniselitteinen. Lainkohdan 

mukaan opiskelijakunnan tehtävänä on "järjestää... edustajien vaali...". Sanamuoto näyttää 

viittaavan lähinnä siihen, että opiskelijakunnan on järjestettävä opiskelijoiden keskuudessa 

opiskelijakuntaa ko. elimissä edustavien jäsenten vaalit. On kuitenkin ajateltavissa, että 

kohdassa on tarkoitettu sitä - tai ainakin sellaista mahdollisuutta - että opiskelijakunnan oma 
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edustuselin suorittaa ko. vaalit ( valinnat). Jos kumpikin vaihtoehto katsotaan kohdan 

puitteissa mahdolliseksi, pitäisi olla selvää, missä (säädöksessä) vaihtoehdon valinta tapahtuu. 



 

 

Olli Mäenpää 
23.3.2004 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulukin muuttamisesta (HE 24/2004 
vp) 
 
 

Yhdistymisvapaus 
 
Yhdistymisvapauden kannalta on arvioitava etenkin lakiehdotuksen 42 a §:n 1 
momentin säännöstä, jonka mukaan ammattikorkeakoulussa olevaan 
opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. 
Opiskelijoilla olisi siten velvollisuus kuulua opiskelijakuntaan, vaikka 
yhdistymisvapauteen sisältyy perustuslain 13 §:n 2 momentin nimenomaisen 
säännöksen mukaan oikeus kuulua tai olla kuulumatta yhdistykseen. 
 
Perusoikeussäännösten muuttamista koskevassa esityksessä (HE 309/1993 vp) 
todetaan, että perustuslain turvaama yhdistymisvapaus koskee ensisijaisesti 
yhdistyslain (503/1989) tarkoittamia niin sanottuja aatteellisia yhdistyksiä. 
Yhdistymisvapaus ei kuitenkaan estäisi vastaisuudessa perustamasta 
lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten. Myös 
jäsenyydestä tällaisessa yhdistyksessä voitaisiin mainitun esityksen mukaan 
edelleen säätää laissa, mutta yhdistymisvapautta turvaavan perustuslain 
säännöksen olisi tällöinkin katsoa puoltavan pidättyvää suhtautumista 
pakkojäsenyyteen. 
 
Ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä koskevassa arviossaan yliopistolain säätämisen 
yhteydessä (PeVL 3/1997 vp) perustuslakivaliokunta katsoi, että tämäntyyppisissä 
tilanteissa tulisi lähtökohtaisesti etsiä perustuslain yhdistymisvapautta turvaavaan 
sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät rakennu 
pakkojäsenyyden varaan. Koska perusoikeusuudistuksen yhteydessä oli 
säännöksen muotoilusta huolimatta pidetty mahdollisena säätää lailla julkis-
oikeudellisen yhdistyksen jäsenyydestä, oli yliopistolakia koskevassa ehdotuksessa 
omaksuttu perusratkaisu ylioppilaskunnan pakkojäsenyydestä valiokunnan mielestä 
kuitenkin hyväksyttävissä perustuslain kannalta, "kun ylioppilaskuntaa on 
vanhastaan pidettävä osana itsehallinnon omaavaa yliopistoa ja koska sillä on 
merkittävä osuus yliopiston hallinnossa". 

Voimassaolevaa ammattikorkeakoululakia koskevasta esityksestä antamassaan 
lausunnossa (PeVL 74/2002 vp) perustuslakivaliokunta suhtautui torjuvasti 
opiskelijakunnan pakkojäsenyyteen. Valiokunnan mielestä oli kylläkin sinänsä 
hyväksyttävää ja perusteltua, että ammattikorkeakoulussa on oppilaskunta. Sen aseman 
järjestämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi oli valiokunnan arvion mukaan kuitenkin 
välttämätöntä etsiä muita kuin pakkojäsenyyteen ja pakolliseen jäsenmaksuun perustuvia 
järjestelyjä. 
 



 

 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei muodosta ylioppilaskuntaan rinnastettavaa 
perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta, vaan opiskelijakunta perustettaisiin säädettävällä 
lailla. Se, että opiskelijakunnalla olisi erinäisiä, 42 a §:n 2 momentissa määriteltyjä 
aatteelliselle yhdistykselle yleensä kuuluvia tai mahdollisia tehtäviä (jäsenten yhdysside, 
opiskelijoiden pyrkimysten edistäminen) ei myöskään sellaisenaan muodosta riittävää 
perustetta pakkojäsenyydelle. Perustuslakivaliokunta on nimenomaisesti arvioinut, että 
myöskään opiskelijakunnan osallistuminen muun muassa tutor-toimintaan, 
kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja urarekrytointiin ei muodosta sellaista julkista 
tehtävää, joka valiokunnan arvioinnissa voisi puoltaa pakkojäsenyyttä. 
 
Hallituksen esityksen mukaan opiskelijakunnalla olisi kuitenkin myös joitakin erityisiä, 
ammattikorkeakoulun toimintaan ja hallintoon liittyviä julkisia tehtäviä. Niitä olisivat 
opiskelijoiden edustajien vaalin järjestäminen ammattikorkeakoulun hallitukseen ja 
useisiin sen monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistuminen muulla tavoin 
ammattikorkeakoulun toimintaan. Nämä erityistehtävät eivät ilmeisesti kuitenkaan edellytä 
opiskelijakunnan pakkojäsenyyttä. Myöskään muiden hallituksessa ja 
ammattikorkeakoulun monijäsenisissä toimielimissä edustettuina olevien ryhmien valinta 
ei perustu siihen, että ryhmän jäsenet muodostaisivat lakisääteisen yhdistyksen, johon 
kuuluminen on pakollista. Sama koskee näiden ryhmien osallistumista 
ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan. 
 
Muitakaan hyväksyttäviä ja riittävän painavia perusteita selvään poikkeamiseen 
yhdistymisvapaudesta ei tässä yhteydessä ole esitetty. Näin ollen ehdotetunlainen 
opiskelijakunnan pakkojäsenyys on ristiriidassa yhdistymisvapauden kanssa. Sääntelyä 
olisi sen vuoksi nähtävästi tarkistettava, jotta lakiehdotus voidaan täitä osin käsitellä 
tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska opiskelijakunnan toiminnan kuitenkin voidaan 
olettaa olevan opiskelijoidenkin etujen mukaista, opiskelijakunnan toiminnan 
turvaamiseen lienee mahdollista löytää myös sellainen toimiva järjestely, joka ei perustuisi 
pakkojäsenyyteen. 

Opiskelijakunnan tehtävänä olisi opiskelijoiden edustajien vaalin järjestäminen 
ammattikorkeakoulun hallitukseen ja sen monijäsenisiin toimielimiin. Ehdotus on 
tältä osin merkityksellinen perustuslain 124 §:n kannalta, koska säännöksen 
mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain 
lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi 
hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon 
vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan 
kuitenkin antaa vain viranomaiselle. 
 
On jossain määrin tulkinnanvaraista, kuuluvatko opiskelijakunnan järjestämät 
vaalit oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten kannalta keskeisten hallinto-
oikeudellisten yleislakien soveltamisalaan näiden lakien omien säännösten 
perusteella. Selvyyden vuoksi olisi siten ehkä paikallaan täydentää 
ammattikorkeakoululain 41 §:ää niin, että pykälässä mainittuja lakeja noudatetaan 
myös opiskelijakunnan toimintaan sen käsitellessä tässä laissa tarkoitettua 
hallintoasiaa. 



 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä 24/2004 vp laiksi 

ammattikorkeakoulukin muuttamisesta. 
 

Hallitus ehdottaa, että ammattikorkeakoululakiin lisättäisiin opiskelijakuntaa koskevan 42a §, joka 

perustuisi niin sanotulle pakkojäsenyydelle siten, että kaikki ammattikorkeakoulun opiskelijat 

kuuluisivat siihen jo suoraan lain nojalla. Pykälän 2 momentin mukaan opiskelijakunnan tehtävänä 

olisi järjestää opiskelijaedustajien vaali ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin lain 12.2 §:n 4 

kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun muuhun 

toimintaan sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun säännöissä määrätään. Lisäksi opiskelijakunnan 

tehtävänä olisi toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja 

henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 
 

Opiskelijakuntaa koskevat säännökset hallituksen vuoden 2002 valtiopäiville antamassa esityksessä 

ammattikorkeakoululaiksi (HE 206/2002 vp) perustuivat myös pakkojäsenyydelle. Lakiehdotuksen 

42 §:n 1 momentti kuului seuraavasti: 
 

"Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon kuuluvat ammattikorkeakoulun 

päätoimiset opiskelijat. Siitä, kuka on päätoiminen opiskelija, säädetään valtioneuvoston 

asetuksella." 
 

Pykäläehdotuksen 2 momentissa oli nyt ehdotetun 42a.2 §:n toista virkettä vastaava säännös, jonka 

mukaan "opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän 

yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa 

liittyviä pyrkimyksiä". Edelleen 3 momentin mukaan opiskelijakunnalla olisi ollut sen tarkoituksen 

toteuttamiseksi oikeus määrätä jäsentensä suoritettavaksi jäsenmaksu, jonka olisi vahvistanut rehtori 

ja jonka kantamista olisi valvonut ammattikorkeakoulu. Vastaavat säännökset sisältyvät nyt 

ehdotetun 42a §:n 3 momenttiin. 
 

Perustuslakivaliokunnan hallituksen esityksestä 206/2002 vp antamassa lausunnossa 74/2002 vp 

selostettiin perustuslain 13 §:n 2 momentin säännöstä negatiivisesta yhdistymisvapaudesta sekä 

perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp, s. 60) niin sanotuista julkisoikeudellisista 

yhdistyksistä ja niiden pakko- tai automaattijäsenyydestä esitettyjä lausumia. Niin ikään siinä 



 

 

viitattiin perustuslakivaliokunnan uusien perusoikeussäännösten voimassa ollessa antamiin 

lausuntoihin, joista toinen (1/1998 vp) koski metsänhoitoyhdistyksiä ja toinen (3/1997 vp) yliopistojen 

ylioppilaskuntia. Ensin mainitussa lausunnossa todettiin, että "yhdistymisvapauden lähtökohtana 

tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen tahdonilmaisuun perustuva liittyminen yhdistykseen" ja 

että "näistä lähtökohdista voidaan poiketa vain, jos poikkeamiselle on olemassa erityiset 

yhdistymisvapauden kannalta hyväksyttävät perusteet, kuten perusteltu tarve järjestää yhdistys 

lailla julkista tehtävää varten". Ylioppilaskunnista valiokunta puolestaan katsoi, että niiden 

pakkojäsenyys oli sinänsä hyväksyttävissä perustuslain kannalta etenkin, kun ylioppilaskuntaa oli 

vanhastaan pidettävä osana itsehallinnollista yliopistoa ja kun sillä oli merkittävä osuus yliopiston 

hallinnossa. 
 

Ammattikorkeakouluja koskevasta lakiehdotuksesta valiokunta sen sijaan totesi, että siinä ehdotettu 

sääntely ei ole sopusoinnussa viittaamieni perusoikeusuudistuksen esitöissä ja 

perustuslakivaliokunnan aikaisemmissa lausunnoissa omaksuttujen kantojen kanssa. Lainaan näiltä 

osin valiokunnan lausuntoa 74/2002 vp in extenso: 
 

"Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei muodosta ylioppilaskuntaan rinnastettavaa 

perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta, vaan säännökset opiskelijakunnasta ja sen 

pakkojäsenyydestä olisivat uusia. Opiskelijakunnalla ei yhdistyksenä ole osuutta 

ammattikorkeakoulun hallinnossa. Sanamuodoltaan aatteellisen yhdistyksen säännöille 

ominaista yleispiirteisyyttä vastaava 42 §:n 2 momentin säännös opiskelijakunnan 

tarkoituksesta ei muodosta perustetta opiskelijakunnan pakkojäsenyydelle. Opiskelijakunnan 

osallistuminen esityksen perusteluissa mainittuihin tutor-toimintaan, kansainväliseen 

opiskelijavaihtoon ja urarekrytointiin ei muodosta sellaista julkista tehtävää, jota valiokunta 

on edellä mainitussa lausunnossaan v. 1997. Säännös opiskelijakunnan pakkojäsenyydestä 42 

§:n 1 momentissa on näin ollen vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta." 

Myös nyt käsiteltävänä olevan lakiesityksen perusteluissa (s. 3) viitataan opiskelijakuntien 

osallistumiseen tutortoimintaan sekä ura- ja rekrytointitoimintaan. Vuonna 2002 käsiteltyyn 

ehdotukseen verrattuna uusia ovat itse lakiin otetut säännökset osallistumisesta opiskelijaedustajien 

valintaan. On kuitenkin kyseenalaista, riittääkö pelkästään tämä tehtävä perusteeksi negatiivisesta 

yhdistymisvapaudesta poikkeamiselle: opiskelijaedustajien valinta voidaan järjestää muutoinkin 

kuin pakkojäsenyyteen perustuvan opiskelijakunnan välityksellä. Opiskelijakunnat poikkeaisivat 

uudenkin ehdotuksen perusteella olennaisesti yliopistojen ylioppilaskunnista, jotka ovat vanhastaan 

olleet perinteisen yliopistoidean mukaisesti olennainen osa itsehallinnollista yliopistoyhteisöä. 



 

 

Yliopisto-opiskelijat kuuluvat muun muassa sivistysyliopiston ideaan sisältyvän tutkimuksen, 

opetuksen ja opiskelun yhteyden vuoksi elimellisellä tavalla yliopistoyhteisöön. 

Ammattikorkeakoulujen yliopistoista poikkeavan luonteen vuoksi niiden opiskelijoilla ei ole 

vastaavaa asemaa. 
 

Katsonkin, että yhdistymisvapauden rajoitus, jota hallitus nyt ehdottaa, ei täytä 

perusoikeusrajoituksia koskevia rajoitusperusteen hyväksyttävyyden ja suhteellisuuden vaatimuksia. 
 
 
Porthaniassa 23.3.2004 

Kaarlo 
Tuori 



 

 

Veli-Pekka Viljanen 
 

HE 24/2004 vp LAIKSI AMMATTIKORKEAKOULULAIN MUUT-

TAMISESTA 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 23.3.2004 
 
 
 
 
1. Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pakkojäsenyys 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoululakiin lisättäväksi säännökset 

oppilaskunnasta, joka perustuisi pakkojäsenyyden ja pakollisten jäsenmaksujen varaan. 

Ammattikorkeakoulussa olisi 42 §:n 1 momentin mukaan opiskelijakunta, johon kuuluvat 

ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Siitä, keiden katsotaan olevan päätoimisia 

opiskelijoita, säädettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Saman pykälän 3 momentin mukaan 

opiskelijakunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suoritettavaksi rehtorin vahvistamia 

jäsenmaksuja. Opiskelijakunnan laissa säädettynä tehtävänä olisi 42 §:n 2 momentin 

mukaan järjestää opiskelijoiden edustajien vaali ammattikorkeakoulun hallitukseen ja 

muihin ammattikorkeakoulun monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua 

ammattikorkeakoulun säännöissä määrätyllä tavalla ammattikorkeakoulun muuhun toi-

mintaan. Lisäksi opiskelijakunnan tehtävänä olisi toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää 

heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan 

yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. 

Ehdotettua sääntelyä on arvioitava perustuslain 13 §:n 2 momentissa tur- 

vatun yhdistymisvapauden kannalta. Kyseisessä säännöksessä vahvistetaan myös ns. 

negatiivinen yhdistymisvapaus eli vapaus olla kuulumatta yhdistykseen. Ammattikor-

keakoulujen opiskelijakuntien pakkojäsenyys on aikaisemmin ollut perustuslakivalio-

kunnan käsiteltävänä valiokunnan lausunnossa Pe VL 74/2002 vp, jolloin perustuslaki-

valiokunta katsoi silloin ehdotetun pakkojäsenyyssäannöksen ammattikorkeakoulujen 

oppilaskuntaan perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden vastaiseksi. Käsitykseni 

mukaan valiokunnan tuolloinen lausunto on otettava nyt käsillä olevan esityksen valtio-



 

 

sääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohdaksi, vaikka hallituksen esityksen säätämisjär-

jestysperusieluissa (HE, s. 4-5) ei jostakin syystä edes mainita kyseistä lausuntoa, joka 

nimenomaisesti käsitteli vastaavankaltaista asetelmaa. Tältä osin hallituksen esitys ei 

mielestäni täytä hyvän lainsäadäntötavan vaatimuksia. 

Perustuslakivaliokunta viittasi lausunnossaan ensinnäkin perusoikeusuu-

distuksen esitöihin, joiden mukaan perustuslain yhdistymisvapaussäännös ei estänyt 

perustamasta lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten eikä 

säätämästä lailla jäsenyydestä tällaisessa yhdistyksessä. Toisaalta niissä todettiin 

yhdistymisvapautta turvaavan perustuslainsäännöksen puoltavan tällöinkin pidättyvää 

suhtautumista pakkojäsenyyteen (HE 309/1993 vp, s. 60). 

Omaan käytäntöönsä viitaten valiokunta totesi lähteneensä yhdistymisva-

pauden tulkinnassa siitä, ettei yhdistyksen jäsenyyden yleisenä periaatteena voinut olla 

automaattinen, suoraan lain säännösten perusteella määräytyvä jäsenyys. Yhdistymisva-

pauden lähtökohtana tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen tahdonilmaisuun pe-

rustuva liittyminen yhdistykseen. Näistä lähtökohdista voidaan poiketa vain, jos poik-

keamiselle on olemassa yhdistymisvapauden kannalta hyväksyttävät perusteet, kuten 

perusteltu tarve järjestää yhdistys lailla julkista tehtävää varten (Pe VL 1/198 vp, s. 2). 

Edelleen ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden arvioinnin yhteydessä valiokunta 

oli katsonut, että tämän tyyppisissä tilanteissa tuli lähtökohtaisesti etsiä perustuslain 

sanamuotoon soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät rakennu pakko-

jäsenyyden varaan. Valiokunta arvioi kuitenkin yhdistymisvapaussäännöksen esitöihin 

viitaten ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden olevan sinänsä hyväksyttävissä perustuslain 

kannalta, etenkin kun ylioppilaskuntaa oli vanhastaan pidettävä osana itsehallinnon 

omaavaa yliopistoa ja koska sillä oli merkittävä osuus yliopiston itsehallinnossa. Tavallisen 

lain säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä oli kuitenkin ylioppilaskunnan 

julkisten tehtävien osoittaminen suoraan lain säännöksin (PeVL 3/1997 vp, s. 3). 

Ammattikorkeakoulujen oppilaskunnan pakkojäsenyyttä koskeva ehdotus 

poikkesi valiokunnan mielestä kuitenkin selvästi ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä 

koskevasta tilanteesta: 

(1) Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei muodostanut ylioppilaskuntaan 

rinnastettavaa perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta, vaan säännökset 

opiskelijakunnasta ja sen pakkojäsenyydestä olivat uusia. 



 

 

(2) Opiskelijakunnalla ei yhdistyksenä ole osuutta ammattikorkeakoulun 

hallinnossa. 

(3) Ehdotettu säännös opiskelijakunnan tarkoituksesta ei sanamuodoltaan 

aatteellisen yhdistyksen säännöille ominaisessa yleispiirteisyydessään 

muodostanut riittävää perustetta opiskelijakunnan pakkojäsenyydelle. 

Säännös kuului tältä osin seuraavasti: "Opiskelijakunnan tarkoituksena on 

toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia 

ja henkisiä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä 

pyrkimyksiä." Eli säännösehdotus oli identtinen nyt ehdotetun 42 a §:n 2 

momentin jälkimmäisen virkkeen kanssa. 

(4) Opiskelijakunnan osallistuminen perusteluissa mainittuihin tutortoi-

mintaan, kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja urarekrytointiin ei muodosta 

valiokunnan tarkoittamaa julkista tehtävää, joka voisi perustella 

pakkojäsenyyttä. 
 

Valiokunta päätyi selkeästi (tosin tältä osin valiokunnan lausuntoon liittyy kolmen jäsenen 

eriävä mielipide) pitämään ehdotettua pakkojäsenyyssäännöstä perustuslaissa turvatun 

yhdistymisvapauden vastaisena. Valiokunnan mielestä oli sinänsä hyväksyttävää ja 

perusteltua, että ammattikorkeakoulussa on oppilaskunta. Perustuslakivaliokunta korosti 

kuitenkin, että "sen aseman järjestämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on kuitenkin 

välttämätöntä etsiä muita kuin pakkojäsenyyteen ja pakolliseen jäsenmaksuun perustuvia 

järjestelyjä" (PeVL 74/2002 vp, s. 4). 

Hallituksen esitys rakentuu vastoin perustuslakivaliokunnan nimenomaista 

kannanottoa edelleen pakkojäsenyyden ja pakollisen jäsenmaksun varaan. Ainoa sisäl-

löllinen tässä yhteydessä merkityksellinen muutos verrattuna aikaisempaan ehdotukseen on 

se, että ehdotukseen on sisällytetty maininta, jonka mukaan oppilaskunnan tehtävänä on 

järjestää opiskelijoiden edustajien vaali ammattikorkeakoulun hallitukseen ja muihin 

monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammattikorkeakoulun säännöissä tarkoitetulla 

tavalla ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan (42 a § 2 mom. 1 virke). Viimeksi 

mainitulla muuhun toimintaan osallistumisella näytetään perustelujen mukaan tar-

koitettavan juuri sen kaltaisia opiskelijoiden ohjaustoimintaan, ura- ja rekrytointitoi-

mintaan ja muihin opiskelijoiden tukipalveluihin osallistumista (HE, s. 3), jota perus-

tuslakivaliokunta ei lausunnossaan 74/2002 vp katsonut pakkojäsenyyteen oikeuttavaksi 

julkiseksi tehtäväksi (ks. edellä kohta 4). 



 

 

Arvioni mukaan myöskään osallistuminen ammattikorkeakoulujen opis-

kelijaedustajien valintaan ei edellytä, että oppilaskunnan jäsenyys ja jäsenmaksu olisivat 

pakollisia. Tällainen tehtävä voidaan lailla uskoa oppilaskunnalle silloinkin, kun sen 

jäsenyys perustuu vapaaehtoisuuteen. Näin ollen ehdotus ei tältä osin täytä yhdistymis-

vapauden rajoittamiselle asetettavaa suhteellisuusvaatimusta. 

Muilta osin ne seikat, jotka perustuslakivaliokunta aikaisemmassa tuoreessa 

lausunnossaan katsoi estävän opiskelijakunnan pakkojäsenyydestä säätämisen tavallisella 

lailla,  eivät  ole  muuttuneet  (ks.  edellä  1,  3  ja  4).  Näin  ollen  en  voi  -  ottaen  huomioon  

perustuslain yhdistymisvapaussäännökseen perustuvan perustuslakivaliokunnan tuoreen ja 

nimenomaisen torjuvan käsityksen opiskelijakunnan pakkojäsenyyteen -päätyä muuhun 

tulokseen, kuin että ehdotettu pakkojäsenyys on ristiriidassa perustuslain 13 §:n 2 

momentin kanssa. 

Kiinnitän huomiota myös siihen, että ehdotetussa muotoilussa pakkojäse-

nyyden subjektiivinen ulottuvuus jää valtioneuvoston asetuksen varaan, jossa määritel-

täisiin se, keitä on pidettävä päätoimisina opiskelijoina (42 a § 1 mom.). Tältä osin ehdotus 

ei täytä myöskään yhdistymisvapauden rajoituksen lailla säätämisen vaatimusta. 

Hallituksen esityksen perusteluissa todetaan, että "nykyiset vapaaehtoiseen 

jäsenyyteen perustuvat opiskelijayhdistykset purettaisiin" (HE, s. l/II). Tälle kannalle ei 

löydy perustaa lakitekstistä, mutta muutoinkin ajatus vapaaehtoisten yhdistysten 

purkamisesta julkisen vallan toimenpitein on ristiriidassa perustuslain yhdistymisva-

paussäännosten kanssa. 
 
 
 
 
2. Lainsäädäntöteknisiä huomautuksia 
 

Ehdotetussa 13 a §:ssä on eduskuntalain tasolla viittaus alemmanasteiseen säädökseen eli 

valtioneuvostona asetukseen aina säädöskokoelman numeroa myöten. Oikeusnormien 

hierarkia huomioon ottaen menettelyä ei voida pitää asianmukaisena. Lisäksi säännöksen 

viittauksen "sen lisäksi, mitä tässä laissa ja .... asetuksessa ... säädetään" merkitys jää 

kielellisesti epäselväksi. 

Ehdotetun 42 a §:n 4 momenttiin sisältyy täysin päällekkäinen valtuutus 

säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella ja oppilaskunnan säännöillä. Tällaisia pääl-

lekkäisiä valtuutuksia tulisi välttää. 

Ehdotuksen lainsäädäntötekninen taso on vaatimaton. Tältä osin on oi-

reellista, ettei esityksestä ole sen valmisteluvaiheessa pyydetty oikeusministeriön lausuntoa. 



 

 

Erityisen raskauttavana pidän sitä, että perustuslakivaliokunnan aikaisemmat 

nimenomaiset kannanotot ammattikorkeakoulun oppilaskunnan osalta on jätetty asiallisesti 

vaille riittävää huomiotta, eikä niitä ole otettu tarkasteluun esityksen säätämisjär-

jestysperusteluissa (HE, s. 4-5), vaikka perusteluissa kyllä muutoin todetaan, että opis-

kelijakunnan pakkojäsenyyttä koskevien ehdotusten poistaminen ammattikorkeakoulu-

laista sitä alun perin säädettäessä oli seurausta perustuslakivaliokunnan lausunnosta (ks. 

HE, s. 2). 
 
 
3. Yhteenveto 
 

Edellä olevan perusteella katson, että perustuslain 13 §:n 2 momentin johdosta ehdotuksen 42 

a §:stä tulee poistaa säännökset ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan pakkojäsenyydestä. 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAIKSI AM MATT I KO RKE AKO U LU LAIN MUUTTAMISESTA 
(HE 24/2004 vp, ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat) 
 
 
Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE ry. ja sen jäseninä olevat allekirjoittaneet 
opetusministeriön alaisten ammattikorkeakoulujen rehtorit pitävät tärkeänä hallituksen esityksen mukaista 
opiskelijakuntien asemaa koskevaa lisäystä ammattikorkeakoululakiin. 
 
Ammattikorkeakouluihin tarvitaan lailla perustettavat julkisoikeudelliset yhdistykset, jotka voivat huolehtia 
opiskelijoiden edustajien valinnasta voimassa olevan ammattikorkeakoululain mukaisiin 
ammattikorkeakoulun hallintoelimiin sekä hoitaa julkisia tehtäviä ammattikorkeakouluissa yliopistojen 
ylioppilaskuntia vastaavalla tavalla. Vapaaehtoiseen jäsenyyteen pohjautuvan opiskelijayhdistyksen 
toimintavaltuudetja -resurssit ovat rajalliset. Opiskelijoiden hyvinvointipalvelujen kehittäminen on mm. 
tästä syystä jäänyt jälkeen yliopistojen opiskelijoiden palvelujen kehittämisestä. Äskeisessä Suomen 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden Liiton SAMOK ry:n järjestämässä seminaarissa, jossa julkistettiin laaja 
opiskelijoiden hyvinvointitutkimus, todettiin mm. ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
terveydenhuoltopalvelujen olevan oleellisesti yliopisto - opiskelijoiden palveluja heikommat. 
Tietosuojavaltuutetun toimisto on myös äskettäisessä kannanotossaan todennut, ettei ammattikorkeakoulu 
saa luovuttaa vapaaehtoiselle yhdistykselle sen koko ammattikorkeakoulun opiskelijoita koskevaa 
tiedotustoimintaa varten opiskelijoiden sähköpostiosoitteistoa. Näin ollen nykyinen tilanne haittaa myös 
opiskelijoiden mahdollisuuksia saada tietoa olemassa olevista palveluista ja mm. opiskelijoiden edustajien 
ehdokasasettelua ja valintaa ammattikorkeakoulun hallitukseen. 
 
Ammattikorkeakoulujen opiskelijat tulee saattaa tasavertaiseen asemaan yliopistojen opiskelijoiden kanssa 
hallituksen esityksen mukaisella tavalla perustamalla ammattikorkeakouluihin lailla julkisoikeudelliset 
opiskelijayhdistykset. 
 
 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry. 
 
 
f*w^vv**—— Pentti 
Rauhala 
Puheenjohtaja 
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Vs. rehtori Jaakko Sirkjärvi 
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ETELÄ-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU Rehtori Anneli 

Pirttilä 

HAAGA INSTITUUTIN AMMATTIKORKEAKOULU Rehtori 

Antti Halli 

HELSINGIN LIIKETALOUDEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Ritva Laakso-Manninen 

HELSINGIN AMMATTIKORKEAKOULU STADIA 

Rehtori Timo Luopajärvi 

HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU 

vs. rehtori Heikki Sarso 

HÄMEEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Veijo Hintsanen 

JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Mauri Panhelainen 

KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Kari Juntunen 

KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Riitta Käyhkö 

KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Marja-Liisa Tenhunen 

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Raimo Jalkanen 

LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Risto Ilomäki 

MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Erkki Karppanen 

OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU Rehtori Lauri 

Lantto 
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PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Rehtori Olli Mikkilä 

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Pentti Maljojoki 

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Urpo Sarala 

SAVO NIA-AM MATTI KO RKEAKO U LU 

Rehtori Veli-Matti Tolppi 

ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Pentti Tieranta 

SATAKUNNAN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Seppo Pynnä 

SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Tapio Varmola 

SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN 

Rektor Orjan Andersson 

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Markku Lahtinen 

YRKESHÖGSKOLAN SYDVÄST 

Rektor Jan Nybom 

TURUN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Juha Kettunen 

VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU 

Rehtori Jouko Paaso 

 

 

 

 

 



PeVL */2004 vp — HE 28/2004 vp 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 
Hallituksen esitys laiksi ammattikorkeakoulu-lain 
muuttamisesta 

 

Sivistysvaliokunnalle 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 16 päivänä maaliskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta (KE 24/2004 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi 

sivistysvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta 

lausunto sivistysvaliokunnalle. 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- hallitusneuvos Matti Rajakylä, opetusministeriö 

- erityisasiantuntija Anna-Elina Pohjolainen, oikeusministeriö 

- professori Mikael Hiden 

- professori Olli Mäenpää 

- professori Kaarlo Tuori 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 

HE 24/2004 vp Versio 0.1 

 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan ammattikorkeakoululakiin lisättäväksi säännökset ammattikor-

keakoulun opiskelijakunnasta. Tarkoitus on järjestää opiskelijakunta lailla julkisoikeu-
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delliseksi yhdistykseksi, johon kuuluvat suoraan lain nojalla ammattikorkeakoulun pää-

toimiset opiskelijat. Opiskelijakunnalla on oikeus määrätä jäsenmaksu jäsentensä suori-

tettavaksi. Jäsenmaksun suuruuden vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. 

Laki on ollut tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2004. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 13 §:ssä 

turvatun yhdistymisvapauden näkökulmasta. Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotus 

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt 

perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä suotavana. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Opiskelijakunta - 

Pakko jäsenyys. Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, johon 42 a §:n 1 momentin 

perusteella kuuluvat ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunnalla on 3 

momentin nojalla oikeus määrätä jäsentensä suoritettavaksi jäsenmaksu, jonka suuruuden 

vahvistaa ammattikorkeakoulun rehtori. 

Opiskelijakunnan pakkojäsenyyteen perustuvaa ehdotusta on arvioitava perustus-

laissa turvatun yhdistymisvapauden kannalta. Yhdistymisvapauteen sisältyy perustuslain 13 

§:n 2 momentin mukaan oikeus ilman lupaä^perustaa yhdistys, kuulua tai olla kuulumatta 

yhdistykseen ja osallistua yhdistyksen toimintaan. Perustuslain säännöksellä on siten 

nimenomaisesti turvattu myös negatiivinen yhdistymisvapaus eli oikeus olla kuulumatta 

yhdistykseen. Tästä huolimatta säännös ei sen esitöiden mukaan (HE 309/1993 vp, s. 60) 

ehdottomasti estä perustamasta lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista 

tehtävää varten eikä säätämästä lailla jäsenyydestä tällaisessa yhdistyksessä. Toisaalta 

esitöissä todetaan yhdistymisvapautta turvaavan perustuslain-säännöksen tällöinkin 

puoltavan pidättyvää suhtautumista pakkojäsenyyteen. 

Valiokunta on perustuslain yhdistymisvapaussääntelyn tulkinnassa (PeVL 1/1998 vp, 

s. 2/II) lähtenyt siitä, ettei yhdistyksen jäsenyyden yleisenä periaatteena voi olla au-
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tomaattinen, suoraan lain säännösten perusteella määräytyvä jäsenyys. Yhdistymisva-

pauden lähtökohtana tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen tahdonilmaisuun perus-

tuva liittyminen yhdistykseen. Näistä lähtökohdista voidaan poiketa vain, jos poikkeamiselle 

on olemassa erityiset yhdistymisvapauden kannalta hyväksyttävät perusteet, kuten 

perusteltu tarve järjestää yhdistys lailla julkista tehtävää varten. 

Ylioppilaskunnan pakkojäsenyyttä arvioidessaan valiokunta (PeVL 3/1997 vp, s. 3/II) 

katsoi, että tämän tyyppisissä tilanteissa tulisi lähtökohtaisesti etsiä perustuslain 

sanamuotoon selvästi soveltuvia ratkaisumalleja eli järjestelyjä, jotka eivät rakennu 

pakkojäsenyyden varaan. Perustuslain yhdistymisvapaussäännöksen esitöihin viitaten 

valiokunta kuitenkin arvioi ylioppilaskunnan pakkojäsenyyden olevan sinänsä hyväk-

syttävissä perustuslain kannalta etenkin, kun ylioppilaskuntaa oli vanhastaan pidettävä 

osana itsehallinnon omaavaa yliopistoa ja koska sillä oli merkittävä osuus yliopiston 

hallinnossa. Tästä huolimatta valiokunta asetti tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyt-

tämisen edellytykseksi lakiehdotuksen täydentämisen ylioppilaskunnan julkiset tehtävät 

osoittavilla maininnoilla. — Valiokunta on sittemmin huomauttanut, ettei yliopistolaki 

nykymuodossaan asianmukaisella tavalla täytä valiokunnan edellä mainitussa lausunnossa 

asetettuja vaatimuksia (PeVL 74/2002 vp, s. 4/1 viite 1). 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei perustuslakivaliokunnan varsin tuoreen 

kannanoton (PeVL 74/2002 vp, s. 4) mukaan muodosta ylioppilaskuntaan rinnastettavaa 

perinteistä osaa ammattikorkeakoulusta, vaan säännökset opiskelijakunnasta ja sen pak-

kojäsenyydestä olisivat uusia. Sanamuodoltaan aatteellisen yhdistyksen säännöille ominaista 

yleispiirteisyyttä vastaava säännös opiskelijakunnan tarkoituksesta ei valiokunnan 

tuolloisen arvion mukaan muodostanut riittävää perustetta opiskelijakunnan pakko-

jäsenyydelle. Valiokunta katsoi lisäksi, ettei opiskelijakunnan osallistuminen tuolloisen 

esityksen mukaisesti tutor-toimintaan, kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja urarekry-

tointiin merkinnyt sellaista julkista tehtävää, jota perustuslakivaliokunta oli vuoden 1997 

lausunnossaan tarkoittanut. Näillä perusteilla valiokunta arvioi ehdotuksen opis-

kelijakunnan pakkojäsenyydestä perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden vastaiseksi ja 

asetti sääntelyn tarkistamisen tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämisen edel-

lytykseksi. 
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Käsiteltävänä oleva ehdotus sisältää aikaisempaan esitykseen verrattuna uudet 

maininnat opiskelijakunnan tehtävistä järjestää opiskelijoiden edustajien vaali ammatti-

korkeakoulun hallitukseen ja muihin monijäsenisiin toimielimiin sekä osallistua ammat-

tikorkeakoulun muuhun toimintaan sen mukaan kuin koulun säännöissä määrätään. 

Ammattikorkeakoulun muulla toiminnalla tarkoitetaan esityksen perustelujen mu-

kaan tutor-, urasuunnittelu- ja rekrytointitoimintaa. Opiskelijakunnan osallistumisesta 

tällaiseen toimintaan ei ehdotuksen perusteella säädetä lailla, vaan siitä määrätään koulun 

säännöissä. Asiallisesti kysymys ei kuitenkaan ole sellaisista julkisista tehtävistä, joiden 

perusteella opiskelijakunnan järjestämistä pakkojäsenyyden varaan voitaisiin valiokunnan 

aikaisemman kannan perusteella pitää hyväksyttävänä. 

Vaalin järjestäminen opiskelijoiden edustajien valitsemiseksi ammattikorkeakoulun 

hallitukseen ja monijäsenisiin toimielimiin on sinänsä opiskelijakunnalle soveltuva julkinen 

tehtävä. Sen hoitaminen ei kuitenkaan edellytä, että jäsenyyden opiskelijakunnassa tulisi 

olla pakollista. Vaalin järjestäminen voidaan lailla säätää opiskelijakunnan tehtäväksi, 

vaikka jäsenyys siinä perustuisi yhdistymisvapauden lähtökohtien mukaisesti 

vapaaehtoisuuteen. Esimerkiksi ammattikorkeakoulun hallituksessa edustettuina olevien 

muiden ryhmien vaaleja varten ei ole järjestetty pakkojäsenyyteen perustuvia yhdistyksiä. 

Ehdotettu negatiivisen yhdistymisvapauden rajoitus ei valiokunnan mielestä täytä 

perusoikeusrajoituksiin kohdistuvaa oikeasuhtaisuuden vaatimusta, koska sinänsä 

hyväksyttävä päämäärä — opiskelijaedustajien valitseminen — on saavutettavissa pe-

rusoikeuteen vähemmän puuttuvin keinoin. Säännös pakkojäsenyydestä 42 a §:n 1 mo-

mentissa on näin ollen vastoin perustuslaissa turvattua yhdistymisvapautta. Sääntelyä on 

siksi tarkistettava niin, että jäsenyys opiskelijakunnassa on ammattikorkeakoulun opis-

kelijalle vapaaehtoista. Tämä on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä. 

Rajoituksen kohteena oleva henkilöpiiri. Valtioneuvoston asetuksella säädetään 42 a §:n 1 

momentin nojalla siitä, keitä on pidettävä ammattikorkeakoulun päätoimisina opiskelijoina 

eli opiskelijakunnan jäseninä. "Päätoiminen opiskelija" on valiokunnan mielestä siinä 

määrin tarkka yleiskielen ilmaisu, että sääntelyn kohteena olevan henkilöpiirin voidaan 
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katsoa ilmenevän laista riittävän täsmällisesti. Valtuussäännöksen sanamuoto on kuitenkin 

syytä tarkistaa lakia tarkempien säännösten antamista tarkoittavaksi. 

Julkisoikeudellinen yhdistys ja sen itsemääräämisoikeus. Opiskelijakunta on sellainen 

yhdistyslain 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu yhteisö, joka on "lailla tai asetuksella järjestetty 

erityistä tarkoitusta varten". Siihen sovelletaan yhdistyslakia "vain sikäli kuin niin on 

erikseen säädetty". Käsiteltävänä oleva lakiehdotus ei sisällä säännöksiä yhdistyslain 

mahdollisesta soveltamisesta opiskelijakuntaan. 

Lainsäädäntötoimin järjestettyjen yhdistysten ei valiokunnan aikaisemman kannan 

mukaan tarvitse lähtökohtaisesti nauttia samanlaista itsemääräämisoikeutta kuin tavallisten 

yhdistyslailla säänneltävien yhdistysten. Toisaalta lailla järjestettyjen yhdistysten 

autonomiaa ei ole asiallista rajoittaa enempää kuin on välttämätöntä sen lakisääteisten 

tehtävien kannalta (PeVL 1/1998 vp, s. 4/II). Tästä näkökulmasta ei valiokunnan mielestä 

esimerkiksi ole tarpeen säätää ammattikorkeakoulun rehtorille opiskelijakunnan 

jäsenmaksun suuruuden vahvistamistehtävää (vrt. 42 a §:n 3 mom.). 

Opiskelijakunnan hallinnosta annetaan 42 a §:n 4 momentin nojalla tarkempia 

säännöksiä valtioneuvoston asetuksella ja tarkempia määräyksiä opiskelijakunnan sään-

nöillä. Valtuuksien tällainen päällekkäisyys ja erittelemättömyys ei ole asianmukaista 

(PeVL 43/2000 vp, s. 3/1, PeVL 58/2001 vp, s. 3/1). Erikseen on syytä arvioida, onko eh-

dotettu asetuksenantovaltuus lainkaan tarpeen. 

Samoin on syytä arvioida, tuleeko opiskelijakunnan muut kuin julkisten tehtävien 

hoitamisessa tehdyt päätökset rajata ehdotetun muutoksenhakusäännöksen ulkopuolelle (42 

a §:n 5 mom.). 
 

Muita seikkoja 

Perustuslain 124 §. Opiskelijaedustajien vaalin järjestäminen ammattikorkeakoulun 

hallitukseen ja monijäseniseen toimielimeen on julkinen hallintotehtävä. Tällainen tehtävä 

voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain 

nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna 

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. 
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Tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta kysymyksessä on opiskelijakunnalle so-

veltuva tehtävä. Muutoksenhakusäännös lakiehdotuksen 42 a §:n 5 momentissa on oi-

keusturvan kannalta merkityksellinen. Selvyyden vuoksi on syytä täydentää ammatti-

korkeakoululain 41 §:ää niin, että siinä mainittuja hallinto-oikeuden yleislakeja nouda-

tetaan opiskelijakunnan toiminnassa sen käsitellessä ammattikorkeakoulukin perusteella 

sille kuuluvaa hallintoasiaa. 

Lakiehdotuksen 32 a §. Laissa ei ole säädösten hierarkisten suhteiden takia asianmukaista 

mainita asetuksentasoisia säädöksiä (PeVL 39/2002 vp, s. 2/II). Maininta on syytä poistaa 

pykälästä. — Pykälässä käytetty ilmaisu "sen lisäksi, mitä säädetään" on epäselvä, minkä 

vuoksi säännöksen kieliasua on syytä kohentaa. 
 

Vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuva sääntely 

Ammattikorkeakoulussa on sinänsä hyväksyttävää ja perusteltua olla opiskelijakunta. 

Valiokunta kuitenkin painokkaasti toistaa aikaisemman kantansa, jonka mukaan opiske-

lijakunnan aseman järjestämiseksi ja toiminnan turvaamiseksi on välttämätöntä etsiä muita 

kuin pakkojäsenyyteen ja pakolliseen jäsenmaksuun perustuvia järjestelyjä (PeVL 74/2002 

vp, s. 4/II). 

Valiokunnan tämä kanta liittyy perustuslakiuudistuksen yhteydessä vakiinnutettuun 

periaatteeseen välttää uusien, puhtaasti kansallisten perustuslaista poikkeavien lakien 

säätämistä. Poikkeuslakimenettelyyn tulee turvautua vain erityisen poikkeuksellisissa 

tapauksissa ja pakottavista syistä, minkä lisäksi poikkeuslain voimassaolo on tällöinkin 

pyrittävä säätämään määräaikaiseksi (PeVM 10/1998, s. 22—23, PeVL 25/2004 vp, s. 3/II, 

PeVL 26/2004 vp, s. 5/II). Nämä edellytykset eivät täyty käsiteltävänä olevassa esityksessä. 

Valiokunta korostaa, että vapaaehtoiseen jäsenyyteen perustuvasta ammattikor-

keakoulun opiskelijakunnasta samoin kuin julkisten tehtävien antamisesta sille on sinänsä 

mahdollista säätää lailla. Opiskelijakunta on tällaisessakin tapauksessa yhdistyslain 2 §:n 2 

momentissa tarkoitettu yhteisö, jonka sääntelyssä on otettava huomioon, mitä edellä on 

sanottu julkisoikeudellisesta yhdistyksestä ja sen itsemääräämisoikeudesta samoin kuin 

julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle. 

Lausunto 
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Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 42 a §:n 

1 momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen 

huomautus otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä päivänä lokakuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.   Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson /r 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
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Valiokunnan sihteerinä on toiminut 
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08.10.ZD04 

 
Suomen Ammattikorkeakouluopistelijayhdistysten Liitto-SAMOK ry 

 



O   04 PE   08.31 FAX 0985607699 

 

@002 SAMOK ass A 
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry vetoaa 
perustuslakivaliokunnan jäseniin, että HE 24/2004 ammattikorkeakoululain muuttamisesi jätetään 
perjantaina 8.10.2004 pöydälle, ja käsittelyä jatketaan kun kaikki opiskelijakuntien 
julkisoikeudelliseen asemaan ja automaatiojäsenyyteen vaikuttavat s< ikat on perinpohjaisesti 
selvitetty. 
 
SAMOK toivoo perustuslakivaliokunnan jäseniltä harkintaa Hallituksen esityksen HE 24/2004 
käsittelyn aikataulun suhteen. SAMOK näkee, että kaikkia opiskelijakunnan automaatiojäsenyyteen 
vaikuttavia seikkoja ei ole vielä kartoitettu, vaan lisää selvitystyötä tulisi tehdä vielä esimerkiksi 
yhteistyössä opetusministeriön ja oikeusministeriön kanssa opiskelijakuntien todellista asemaa 
tukevan lausunnon löytämiseksi. SAMOK on samaa mieltä siinä, että julkisia tehtäviä vieläkin 
lisäämällä tai täydentämällä voidaan opiskelijakunnille saada paremmat edellytykset julkisoikeudellis 
:en asemaan ja mahdollisuus säätää lailla opiskelijakunnista ja niiden automaatiojäsenyyd stä. 
Toivomme, että mm. terveydenhuolto ja sen valtakunnalliset kehittämistarpeet huomioidaan yhtenä 
tekijänä automaatiojäsenyyttä käsiteltäessä. 
 

Opiskelijakunnilla on oltava taloudelliset resurssit toimintansa toteuttamiseen. Opiskelijakunnalle ei 
voi määrätä tehtäviä ilman vakaata rahoituspohjaa, vaan opiskelijakunnan tulot on turvattava. On 
löydettävä ratkaisu niin, että kahden rinnakkaisen, keskenään tasa-arvoisen korkeakoululaitoksen 
järjestäytynyt opiskelijatoiminta on myös tasa-arvoista, sekä aseman että toiminnan resurssien 
suhfo en. 
 
Liitteenä toimitan kannanottomme ja muistion opiskelijakuntien julkisoikeudellista ase; iaa ja 
automaatiojäsenyyttä koskien. 
 

Toivomme teidän olevan puolellamme asian käsittelyssä ja ottavan meihin yhteyttä 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntia ja niiden toimintaa koskevissa kysymyksissä! 
 

Parhain terveisin 
 

Outi Nikkanen 
 
 
 

puheenjohtaja 
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry 
Mäkelänkatu 56 3.krs 
00510 Helsinki 
gsm 050 389 1000 
puh (09) 8560 7609 
puheenjohtaja@samok.fi 

http: //www .sa mok.fi 
KANNANOTTO 
07.10.2004 
 

 

Suomalainen korkeakouludemokratia edellyttää opiskelijan 
edunvalvojien tunnustamista ja opiskelijakuntien toiminnan resurssien 
turvaamista 

Suomen Ammaltikorkeakouluopishelijayhdistysten Uitto-

mailto:puheenjohtaja@samok.fi
http://mok.fi/
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@002 SAMOK ass A 
 
Hallituksen esitys HE 24/2004 ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien julkisoikeudellisesta asemasta ja 
automaatiojäsenyydestä on tuomassa opiskelijakunnille lain voiman ja mahdollisuuden toimia 
korkeakoulun sisäisenä toimijana ja yhteisön jäsenenä, toteuttaa toimintaa kaikille opiskelijoille ja toimia 
kaikkien opiskelijoiden edunvalvojana. Ennen kaikkea esitys toisi opiskelijakunnille tasavertaisen aseman 
korkeakoulukentällä ja automaatiojäsenyyden myötä resurssit toiminnan toteuttamiseen. 
 
Lakiesityksen pykälässä 42 a opiskelijakuntien julkiset tehtävät poistavat esteen automaatiojäsenyyden 
tieltä ja mahdollistavat ammattikorkeakoulun opiskelijakuntien kirjaamisen lakiin julkisoikeudellisina 
yhteisöinä ylioppilaskuntien tapaan, perustuslakia rikkomatta. Ammattikorkeakouluihin on turvattava 
lailla demokraattiset kaikkien opiskelijoiden edunvalvojat, julkisoikeudelliset opiskelijakunnat, joilla on 
oltava myös taloudelliset resurssit tehtäviensä toteuttamiseen. 
 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien julkisoikeudellisen aseman puolesta on tullut myös paljon 
puoltavia argumentteja: yhdistyksen järjestäminen lailla julkisen tehtävän hoitamiseksi on katsottu 
perusedellytykseksi negatiivisen yhdistymisvapauden rajoittamiselle. SAMOK on samaa mieltä siinä, että 
julkisia tehtäviä vieläkin lisäämällä tai täydentämällä voidaan opiskelijakunnille saada paremmat 
edeiiytykset julkisoikeudelliseen asemaan ja mahdollisuus säätää lailla opiskelijakunnista ja niiden 
automaatiojäsenyydestä. Toivomme, että mm. terveydenhuolto ja sen valtakunnalliset 
kehittämistarpeet huomioidaan yhtenä tekijänä automaatiojäsenyyttä käsiteltäessä. 
 

Arvioitaessa Hallituksen esityksen HE 24/2004 pykälää 42 a eli ammattikorkeakoulujen 
perustuslaillisuutta tulee huomioida myös suomalainen korkeakouludemokratia sekä opiskelijoiden ja 
korkeakoulujen pitkäjänteinen, hedelmällinen yhteistyö koulutuksen jatkuvan kehittämisen eteen. 
Suomalaiseen käsitykseen demokratiasta ei kuulu nimellinen, todellisuudessa toteutumaton 
osallistuminen, vaan aito tunnustettu mahdollisuus vaikuttaa itseään koskevaan päätöksentekoon 
osallistumalla ja äänestämällä. Ilman opiskelijoiden edunvalvontaorganisaatioita ei voida puhua enää 
laadukkaasta ja demokraattisesti korkeakoulujärjestelmästä, vaan korkeakouluopiskelijat suljetaan 
korkeakouluyhteisön päätöksenteon ja kehittämisen ulkopuolelle. Myö:; ammattikorkeakoulut haluavat 
selkeän määritellyn yhteistyökumppanin el opiskelijakunnan, jonka kanssa voidaan hoitaa sekä 
hallinnolliset että kootust KAIKKIA opiskelijoita koskevat yhteiset asiat, (viittaus: ammattikorkeakoulujen 
rehtoreiden kannanotto 6.10.2004) 
Mäkelänkatu 56, 3. krs 00510 
HELSINKI Tel. +358 9 8560 7600 Fax 
+358 9 8560 7699 
http://www.samok.fi Y-tunnus 105 
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Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat tulee rinnastaa asemaltaan ja tehtäviltään ylioppilaskuntiin. 
Molemmilla korkeakoulusektoreilla on opiskelijoilla oltava yhdenvertainen asema 
vaikutusmahdollisuuksien suhteen. Muiden koulutusmuotojen pidempi historia ei voi olla missään 
muodossa hyväksyttävä peruste pykälän 42a perustuslaillisuutta tarkastellessa, eikä ylioppilaskuntien 
pidempi historia tai perinteikkyys saa antaa niille tai niiden opiskelijoille erityisiä oikeuksia 
ammattikorkeakouluihin tai ammattikorkeakouluopiskelijoihin verrattuna. 
 

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten LTrtto-

http://www.samok.fi/
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Opiskelijakunnilla on oltava taloudelliset resurssit toimintansa toteuttamiseen. 
Opiskelijakunnalle ei voi määrätä tehtäviä ilman vakaata rahoituspohjaa, vaan 
opiskelijakunnan tulot on turvattava. On löydettävä ratkaisu niin, että kahden 
rinnakkaisen, keskenään tasa-arvoisen korkeakoululaitoksen järjestäytynyt 
opiskelijatoiminta on myös tasa-arvoista, sekä aseman että toiminnan resurssien 
suhteen. / 
 
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry toivoo perustuslakivaliokunnan 
jäseniltä harkintaa Hallituksen esityksen HE 24/2004 käsittelyn aikataulun suhteen. SAMOK näkee, että 
kaikkia opiskelijakunnan automaatiojäsenyyteen vaikuttavia seikkoja ei ole vielä kartoitettu, vaan lisää 
selvitystyötä tulisi tehdä vielä esimerkiksi yhteistyössä opetusministeriön ja oikeusministeriön kanssa 
opiskelijakuntien todellista asemaa tukevan lausunnon löytämiseksi. 
 
SAMOK vetoaa perustuslakivaliokunnan jäseniin, että HE 24/2004 ammattikorkeakoululain 
muuttamiseksi jätetään perjantaina 8.10.2004 pöydälle, ja käsittelyä jatketaan kun kaikki 
opiskelijakuntien julkisoikeudelliseen asemaan ja automaatiojäsenyyteen vaikuttavat seikat on selvitetty. 
 

Perusteet sekä opiskelijakuntien julkisoikeudelliselle asemalle että automaatiojäsenyydelle ovat 
olemassa. Toivomme poliittista tahtoa saada asia suuren salin äänestyksen ratkaistavaksi. 
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Outi Nikkanen Jukka Saarimäki 
puheenjohtaja varapuheenjohtaja 
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1010 
 
Mäkelänkatu 56,3. krs 00510 
HELSINKI Tel. +358 9 8560 7600 Fax 
+358 9 8560 7699 
http://www.samok.fi Y-tunnus 105 
6678-8 

Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry Muistio 
07.10.2004 
 
 
 
 

Suomen ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry:n näkemyksiä koskien 
opiskelijakuntapykälän (HE 24/2004) käsittelyä perustuslakivaliokunnassa 
 
 

Opiskelijayhdistyksiä on ollut ammattikorkeakoulujen perustamisesta lähtien ja niitä on pääsääntöisesti 
rakennettu ylioppilaskuntien mallin mukaisesti. Opiskelijakuntia ei siis rakenteellisesti perusteta lailla, 
vaan on jo olemassa vakiintuneet käytännöt opiskelijatoiminnan hoitamisessa. Lailla säädettäisiin 
korkeakoulumaisen opiskelijakunnan julkisoikeudellisesta asemasta ja automaatiojäsenyydestä, mikä 
toisi lain voiman toimia korkeakoulun sisäisenä toimijana ja yhteisön jäsenenä, toteuttaa toimintaa 

http://www.samok.fi/
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kaikille opiskelijoille, toimia kaikkien opiskelijoiden edunvalvojana, ja ennen kaikkea saada resurssit 
toiminnan toteuttamiseen. 
 

On totta , että opiskelijakuntien automaatiojäsenyys on ongelmallinen tarkasteltaessa perustuslain 13§ 
yhdistymisvapauden lähtökohdasta, joka pitää sisällään negatiivisen yhdistymisvapauden, oikeuden olla 
kuulumatta yhdistykseen. Tätä yhdistymisvapautta ei kuitenkaan ole sovellettu esimerkiksi 
ylioppilaskuntien kohdalla, vaan perustuslain 13§:n 2 momentti ei estä perustamasta lainsäädäntöteitse 
julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista tehtävää varten sekä säätää lailla jäsenyydestä tällaisissa 
yhdistyksissä. 
 

Perustuslaki määrittelee myös muita perusoikeuksia: 
6 § "Yhdenvertaisuus", jonka mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä eikä ketään saa ilman 
hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, 
vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. 
Tällä hetkellä myöskään perustuslain yhdenvertaisuuden pykälä ei toteudu ammattikorkeakoulujen 
opiskelijoiden kohdalla, vaan epätasa-arvo verrattuna muihin opiskelijaryhmiin on huima. 
 

Myös perustuslain pykälässä 14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet määritellään julkise i vallan 
tehtäväksi edistää yksilön mahdollisuuksia osallistua yhteiskunnalliseen toimintaar ja vaikuttaa häntä 
itseään koskevaan päätöksentekoon. 
Tämänkään pykälän ei voida katsoa toteutuvan ammattikorkeakouluopiskelijoiden kohdalla: opiskelijat 
on laissa määritelty osaksi itsehallinnollista korkeakouluyhteisöä (Ammattikorkeakoululaki 2003/351: 3§ 
Ammattikorkeakoulun itsehallintoja jäsenet) ja hallitusta (Ammattikorkeakoululaki 2003/351: 11§ 
Hallitus), mutta konkreettinen mahdollisuus vaikuttaa ja osallistua ei toteudu ilman julkisoikeudellisia 
opiskelijakuntia. 
 
On totta, että valiokunnan vanhoilla lausunnoilla on merkitystä uutta lausuntoa annettaessa, mutta 
myös tulisi ottaa huomioon 1.8.2003 voimaan tullut ammattikorkeakoululaki, joka ei vielä ollut voimassa 
käsiteltäessä opiskelijakuntia ja niiden automaatiojäsenyyttä edellisen kerran helmikuussa 2003. Uuden 
ammattikorkeakoulukin mukanaan tuomien muutosten konkreettiset vaikutukset ovat 

 

nähtävissä vasta nyt. Ammattikorkeakoululaki määrittelee ammattikorkeakoulujen autonomian 
sisäisissä asioissa, ammattikorkeakoulun hallituksen, ja opiskelijaedustuksen 
ammattikorkeakoulun hallintoon. 
 

Myös ulkomaisissa korkeakoululaitoksissa tunnistetaan korkeakoulujen automaatiojäsenyys, jossa 
kaikkien opiskelijoiden on kuuluttava opiskelijakuntaan, eikä näissä maissa ole tehty 
eriarvoistavaa erottelua ammatillisten ja tiedekorkeakoulujen välillä. Euroopan 
ihmisoikeustoimikunta on arvioinut ruotsalaista pakkojäsenyyskäytäntöä ja tulkinnut Euroopan 
Neuvoston ihmisoikeussopimuksen 11 artiklaa todeten automaatiojäsenyyskäytännön 
hyväksyttäväksi, koska ylioppilaskunnat ovat vapaan yhdistystoiminnan ulkopuolella olevia 
demokraattisesti hallittuja julkisyhteisöjä. 
 
Samoin tuiisi huomioida perustuslakivaliokunnan muut lausunnot koskien automaatiojäsenyyttä, 
esim. arvio ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä (PeVL 3/1997 vp), jonka 
perustuslakivaliokunta katsoi olevan sinänsä hyväksyttävissä perustuslain kannalta. Tavallisen lain 
säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä oli kuitenkin ylioppilaskunnan julkisten tehtävien 
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osoittaminen suoraan lain säännöksiin, mikä on myös toteutunut Hallituksen esityksessä 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista. 
 
 
 

Opiskelijakunnan julkiset tehtävät 
 

Hallituksen esityksessä HE 24/2004 on huomioitu opiskelijakunnan julkiset tehtävät, ja olemme 
vahvasti samaa mieltä perustuslakivaliokunnan kanssa siitä, että juikiset tehtävät kaipaavat 
kenties täsmennystä ja tarkennusta perusteltaessa julkisoikeudellista asemaa ja 
automaatiojäsenyyttä. Opiskelijakuntien julkisia tehtäviä on kuitenkin jo lisätt edelliseen 
käsittelyyn verrattuna, ja jo näin muotoiltuna 42a §:n 2 momentti luo ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakunnalle laajemman tehtäväkentän kuin eduskunnan tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymä yliopistolain 40 §:n 2 momentti luo yliopiston 
ylioppilaskunnille. 
 
Uutena itse pykälässä on täsmennys opiskelijaedustajien valinnasta hallintoon, ja myös 
perusteluosioon on täydennetty paljon uusia ja täsmentäviä osia. 
"Osallistuminen muuhun toimintaan" ei ole pelkää tutorointia, vaan opiskelijat ovat 
mukana kaikessa ammattikorkeakoulun toiminnassa aina ruohonjuuresta 
päätöksentekoon: 

• opiskelijayhdistykset kehittävät ammattikorkeakoulun toimintaa osallistumalla 
ammattikorkeakoulun hallintoon ja muihin toimielimiin 

• opiskelijayhdistykset osallistuvat asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon 
ammattikorkeakoulun hallinnossa 

• ammattikorkeakoulun ja koulutuksen kehittämiseen ja laadunvarmistukseen 
• toimivat opiskelijoiden paikallisina edunvalvojina 

Suomen AmmattikorkeakouluopiskeHjayhdistysten Liitto - SAMOK ry 
Muistio 07.10.2004 

 
 

• osallistuvat aktiivisesti alueelliseen ja yhteiskunnalliseen vaikutustyöhön, verkostoitumiseen 
ja päätöksentekoon 

 
SAMOK on samaa mieltä siinä, että julkisia tehtäviä lisäämällä tai täydentämällä voidaan 
opiskelijakunnille saada paremmat edellytykset julkisoikeudelliseen asemaan: toivommekin, että 
mm. terveydenhuolto ja sen valtakunnalliset kehittämistarpeet huomioidaan yhtenä tekijänä 
automaatiojäsenyyttä käsiteltäessä. 
 

Tulevaisuudessa terveydenhuollon mallin selkiydyttyä opiskelijakunnalla olisi mahdollisuus periä 
terveydenhuoltomaksu osana opiskelijakunnan jäsenmaksua, (vrt. ylioppilaskunnat). 
Automaatiojäsenyys mahdollistaisi tällöin terveydenhuollon kehittämiseen myös opiskelijoiden 
oman rahoitusosuuden; oli malli kunnallinen, säätiö tai muu, myös opiskelijat voisivat näin 
osallistua kustannuksiin jäsenmaksun yhteydessä kerättävällä vakuutusluonteisella vuosimaksulla, 
jonka opiskelijakunta tilittää eteenpäin terveydenhuollon järjestäjälle (vrt. ylioppilaskunnat ja 
YTHS, jossa ylioppilaskunnat tekevät sopimuksen YTHS-järjesteimään kuulumisesta aina kahden 
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vuoden välein, ja ylioppilaskunnat huolehtivat opiskelijoiden jäsenmaksun yhteydessä maksaman 
YHTS-maksun tilittämisestä eteenpäin terveydenhuoltopalvelun tarjoajalle.) 
 
 
 

Hallinto ja edustajien valinta 
 

1.8.2003 voimaan tullut ammattikorkeakoululaki 2003/351 
• määrittelee ammattikorkeakoulut osaksi koulutusjärjestelmää (2§) 
• määrittelee ammattikorkeakouluille sisäisissä asioissa itsehallinnon (3§) joka on täysin 

verrattavissa yliopistojen itsehallintoon (ammattikorkeakoulut vastuussa ylläpitäjälle, 
yliopistot vastuussa valtiolle) 

• määrittelee ammattikorkeakoululle hallituksen, jossa ovat edustettuina myös päätoimiset 
opiskelijat (11§) 

 

Kaikki päätoimiset opiskelijat eivät tällä hetkellä ole opiskelijakunnan jäseniä. Mikäli tällaisessa 
tilanteessa edustajien valinta annettaisiin opiskelijakunnan tehtäväksi, ei void; puhua 
demokratian toteutumisesta: opiskelijakunnan toimintaan pääsevät vaikuttamaan vain jäsenet, 
joten tällöin kaikkien päätoimisten opiskelijoiden ei voida katsoa olevan edustettuna hallinnossa. 
 

Valinta voidaan aina tehdä muutoinkin kuin virallisen kaikkia opiskelijoita edustavan 
opiskelijakunnan kautta, mutta opiskelijakunnan kautta koordinoitu valinta on ainoa tap;: tehdä 
asia DEMOKRAATTISESTI. Vahvistettu asema opiskelijakuntana antaa mahdollisuuden ja 
oikeuden edustaa kaikkia opiskelijoita jokaisen opiskelijan ollessa jäsen. Julkisoikeudellinen 
asema takaa demokraattisen toimintamallin valittaessa opiskelijoiden edustajia 
ammattikorkeakoulun hallintoon ja jokainen opiskelija myös hyötyy opiskelijakunnan työn 
tuloksista ja palveluista. 

Jo nyt on noussut ongelmaksi ammattikorkeakoululain määrittelemän hallinnon 
opiskelijaedustuksen valinnan monimutkaisuus, ellei jopa mahdottomuus. 

• Opiskelijakunta toimii jo nyt ammattikorkeakoulun sisällä tunnustettuna toimijana, koulun 
johdon ja hallinnon yhteistyökumppanina, joka vastaa sekä kootun opiskelijamielipiteen ja - 
näkökulman tuomisesta ammattikorkeakoulun työhön, että tiedon välittämisestä kattavasti ja 
tasapuolisesti kaikille opiskelijoille. Lain tuomaa virallista asemaa tähän tehtävään ei 
kuitenkaan ole. 

• Ammattikorkeakoulut tunnustavat nykyiset opiskelijayhdistykset osaksi korkeakouluyhteisöä ja 
opiskelijayhdistykset ovat jo ennen uutta ammattikorkeakoululakia hoitaneet mm. kaikkien 
opiskelijaedustajien valitsemisen, nimeämisen ja kouluttamisen sekä hallintoon että muihin 
ammattikorkeakoulun sisäisiin toimielimiin. Nyt laki kuitenkin määrittelee hallinnossa olevaksi 
kaikkien päätoimisten opiskelijoiden edustajat: jos kaikki opiskelijat eivät kuulu 
opiskelijakuntaan, ei valitsemisprosessia voida antaa opiskelijakunnan hoidettavaksi. 

• Ammattikorkeakouluilla ei ole resursseja kattavan ja opiskelijalähtöisen 
opiskelijaedustajavalintaprosessin hoitamiseen, vaan myös ammattikorkeakoulut haluavat 
selkeän määritellyn yhteistyökumppanin eli opiskelijakunnan, jonka kanssa voidaan hoitaa 
sekä hallinnolliset että kootusti KAIKKIA opiskelijoita koskevat asiat 
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• Lähes kaikissa opiskelijayhdistyksissä on jo nyt vakiintuneet käytännöt opiskelijaedustajien 
valintaan (edustajistovaalit, valtuustot, hallitukset), joten rakenteiden voidaan katsoa olevan 
kunnossa. Ammattikorkeakoulut ovat jo nyt antaneet varsinaisen valintatilaisuuden 
(valintakokous, henkilövaali, listavaali tmv) käytännön järjestelyt opiskelijakunnan 
järjestettäväksi, mikä aiheuttaa lain puitteissa paljon ylimääräisiä järjestelyjä. 

• Ammattikorkeakoulujen hajanaisuus ja sijoittuminen maakuntiin + useisiin maantieteellisesti 
hajallaan oleviin yksiköihin tekevät demokratian toteutumisen pelkän nykylain valossa 
mahdottomaksi! AMK:n järjestämä valintakokous suosii tietyr paikkakunnan opiskelijoita, 
jolloin muilla paikkakunnilla opiskelevilla ei ole tasa-arvoista mahdollisuutta käytännössä olla 
ehdolla ja äänestää. Opiskelijakunnan koordinoimana valinta on mahdollista saada myös 
AIDOSTI demokraattisesti ja turvata mahdollisuus kattavaan, alakohtaiseen edustukseen! 

 

Myöskään ylioppilaskunnilla ei ylioppilaskuntana ole osuutta yliopiston hallinnossa, vaan yliopiston 
hallituksessa ovat edustettuna opiskelijat, aivan kuin ammattikorkeakoulussakin. Ylioppilaskuntien 
tehtävänä on opiskelijaedustajien valinnan järjestäminen yliopiston hallitukseen, sama tehtävä 
mitä opiskelijakunnat tulisivat julkisoikeudellisen asemansa myötä hoitamaan. 
 

Yliopistoissa ylioppilaskunnat ja niiden automaatiojäsenyys on ollut olemassa paljon kauemmin 
kuin osallistuminen yliopiston hallintoon. Opiskelijat on hyväksytty yliopiston hallintoon vasta 
hallinnonrakenneuudistuksen yhteydessä 70-luvulla. Ylioppilaskunnat 

 

saivat oikeuden järjestää opiskelijaedustuksen valinnan yliopiston hallintoon vasta suuren 
hallinnonuudistuksen jälkimainingeissa 80-luvulla, esimerkiksi laki Joensuun yliopistosta, Turun 
yliopistosta ja Turun kauppakorkeakoulusta muutettiin sisältämään hallinnon opiskelijaedustuksen 
valinta ylioppilaskunnan kautta vasta 1.1.1994. (Tällainen järjestelmä on ollut voimassa 
teknillisessä korkeakoulussa ja Tampereen teknillisessä korkeakoulussa vuodesta -85 sekä 
Jyväskylän ja Tampereen yliopistoissa vuodesta -88.) 
 
 
 

Ammattikorkeakoulut ja yliopistot 
 

Suomeen on luotu uusi korkeakoululaitos tarveperusteisesti. Tämän korkeakoululaitoksen 
ammattikorkeakoulusektori on vasta noin kymmenen vuotta vanha. Ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakunnat ovat yhtä oleellinen osa ammattikorkeakouluinstituutiota kuin ovat 
ylioppilaskunnatkin yliopistoa. 
 
On asenteellista ja täysin ennakkoluuloihin perustuvaa käyttää ns. opiskelijoiden asemaa 
yhteisössä perusteluna julkisoikeudelliselle asemalle, varsinkin kun korkeakoulusektorilla 
opiskelijoiden asema voidaan korkeakoulun sisällä katsoa olevan tasa-arvoinen puhuttaessa 
aatteellisesta kuulumisesta osana korkeakouluyhteisöä. Myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat 
kuuluvat elimellisellä tavalla omaan yhteisöönsä. Vaikka ammattikorkeakoulujen opetus idealtaan 
poikkeaa yliopistoista, on opiskelun ja opetuksen yhteys juuri teorian ja käytännön 
yhteensovittamisen takia entistä tiiviimpi: opetus ja oppiminen perustuvat monimuotoisiin 
menetelmiin, ja opiskelija saa olla mukana oman oppimisensa suunnittelun kaikissa vaiheissa. 
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Toiminnan resurssit ja automaatiojäsenyys 
 

Opiskelijakunnat toteuttavat jo nyt ammattikorkeakoulujen antamia tehtäviä, osallistuva! 
ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan ja hoitavat jokaisen opiskelijan edunvalvonta? Kaikki 
opiskelijat saavat siis nauttia opiskelijakunnan tekemästä vaikutus- ja palvelutyöstä. 
 
Opiskelijakunnan on mahdoton toimia kaikkien opiskelijoiden edunvalvojana, ellei 
opiskelijakuntaan kuulu jokainen ammattikorkeakoulun opiskelija. Opiskelijakunnan on mahdoton 
toteuttaa tehtäväänsä ja toimintaansa täysipainoisesti ilman vakaita taloudellisia resursseja. Tämä 
voidaan turvata automaatiojäsenyydellä, jolloin tulot ovat ennustettavissa ja voidaan keskittyä 
palveluiden laatuun ja kattavuuteen, ei pelkkään jäsenrekrytointiin. 
 
Vapaaehtoisuuteen perustuvassa mallissa osa opiskelijoista maksaa jäsenmaksua palveluista, 
mutta samalla aatteellisen työn ja edunvalvonnan tuloksista hyötyy jokainei opiskelija, riippumatta 
siitä onko hän jäsen vai ei. Osa opiskelijoista siis kustantaa jäsenmaksulla edunvalvonnan kaikille 
ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Ei voida 

myöskään vaatia opiskelijakuntaa toimimaan muiden kuin jäsentensä aseman ja toiminnan 
edistämiseksi, sillä ne jotka maksavat jäsenmaksun ovat oikeutettuja saamaan palveluita ja etuja 
toiminnasta. Myöskään autonomista ammattikorkeakoulua ei voida velvoittaa maksamaan 
jäsenmaksua vastaavaa avustusta opiskelijakunnalle, ellei ammattikorkeakoulu itse niin päätä. 
 
Opiskelijakunnalla on oltava taloudelliset resurssit toimintansa toteuttamiseen. Opiskelijakunnalle 
ei voi määrätä tehtäviä ilman vakaata rahoituspohjaa, vaan opiskelijakunnan tulot on turvattava. 
Valtion maksama rahoitus (esimerkiksi ammattikorkeakoulujen rahoituksen yhteydessä % -osuus 
suoraan opiskelijakunnalle) ei ole mahdollisuus tai ratkaisu nyt vallitsevaan ongelmaan. Valtiolta 
tuleva rahoitus saisi ylioppilaskunnat puolestaan eriarvoisessa asemassa opiskelijakuntien kanssa: 
toinen saisi rahoituksen valtiolta, toisessa opiskelijoilla olisi automaatiojäsenyys ja 
jäsenmaksuvelvoite. 
 
On löydettävä ratkaisu niin, että kahden rinnakkaisen, keskenään tasa-arvoisen 
korkeakoululaitoksen järjestäytynyt opiskelijatoiminta on myös tasa-arvoista, sekä aseman että 
toiminnan resurssien suhteen. 
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- Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämisen työryhmän jaoston 
muistio 



 

 

Jaosto kuuli työssään Tarja Nylundia Lappeenrannan kaupungista, Samuli 
Lintulaa ja Lauri Korkeaojaa SYL:ta sekä Sinikka Huhtalaa Kuntaliitosta. 
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Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämisen työryhmälle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opiskelijaterveydenhuollon tavoitteiden ja sisällön kehittämisen työryhmä asetti 
kokouksessaan 7.4.2004 jaoston, jonka tehtävänä oli selvittää ammattikorkeakoulujen 
opiskelijaterveydenhuollon vaihtoehtoiset järjestämistavat. 
 
Jaoston puheenjohtajana toimi Matti Rajakylä opetusministeriöstä ja jäseninä olivat 
Antti Huunaan-Seppälä, Kansaneläkelaitokselta, Maija Innola opetusministeriöstä, 
Janne Jauhiainen Suomen Ylioppilaskuntien Liitosta, Eero Kurri Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiöstä, Riitta Käyhkö Kemi-Tornion ammattikorkeakoulusta ja Anne 
Rissanen Suomen Ammattikorkeakouluopiskelija-yhdistysten Liitosta. 

Matti Rajakylä 

Anne Rissanen 



 

 

Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämistavat A. 

Miksi asia on ajankohtainen ? 

Kansanterveyslain 14 §:n mukaan kunnan tehtävänä on ylläpitää kunnan alueella sijaitsevien 
oppilaitosten opiskelijoille näiden kotipaikasta riippumatta "opiskelijaterveydenhuoltoa, johon 
luetaan oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhoito ja sairaanhoito 
sekä hammashuolto". 
 
Kansanterveyslain mukaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden "terveydenhoito ja 
sairaanhoito sekä hammashuolto voidaan kunnan suostumuksella järjestää myös muutoin sosiaali-
ja terveysministeriön hyväksymällä tavalla." 

• Tämän lainkohdan mukaisesti yliopisto-opiskelijoiden terveydenhuollosta huolehtii Suomen 
ylioppilaskuntien liiton ja ylioppilaskuntien vuonna 1954 perustama Ylioppilaiden 
terveydenhoitosäätiö, YTHS. 

• Noin kymmenen vuotta toimineiden ammattikorkeakoulujen opiskelijoiden terveydenhuolto 
tapahtuu kuntien toimesta. 

 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollossa on ilmennyt puutteita ja epäselvyyksiä. 
Opiskelijoita on kehotettu käyttämään kotikunnan terveyskeskuksen palveluja, käytännöt 
opiskelijoiden terveyskeskusmaksuissa ovat kirjavia. Koska opiskelijat ovat samassa jonossa 
muiden kunnallista terveydenhuoltoa käyttävien kanssa, on heillä ollut hankaluuksia päästä 
mielenterveyspalveluiden tai hammashuollon piiriin. Joissakin paikoissa lääkäripalveluille mitoitetut 
ajat ovat erittäin vähäiset. Opiskelijaterveydenhuollon kehitystyö vaihtelee paikkakunnasta 
riippuen. 
 
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto-SAMOK ry on vaikuttanut 
terveydenhuollon järjestämiseksi. SAMOKin jäsenjärjestöt, eli ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakunnat ovat myös vaikuttaneet omassa ammattikorkeakoulussaan ja kunnassaan 
opiskelijaterveydenhuollon järjestämiseksi. Opiskelijakunnat ovat perustaneet 
hyvinvointityöryhmiä, tehneet kyselyjä opiskelijoiden terveydentilasta ja järjestäneet seminaareja 
opiskelijoiden hyvinvointiin liittyen. 

• Marraskuussa 2001 SAMOKin valitus oikeuskanslerille, jossa ilmaistiin huoli 
ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon tilasta, johon Oikeuskansleri vastasi 
keväällä 2003, että ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto ei ole kaikilta osin 
toteutunut kansanterveyslain edellyttämällä tavalla ja että Sosiaali- ja terveysministeriö on 
puuttunut asiaan 19.3.2002 päivätyllä kirjeellään, ja asiasta on 31.12.2002 valmistunut 
ministeriön selvitys, jonka perusteella ministeriössä on käynnistetty edeltä ilmenevät 
jatkotoimenpiteet opiskelijaterveydenhuollon kehittämiseksi. 

• Keväällä 2002 peruspalveluministeri lähetti em. kirjeen kunnille, jossa kuntia pyydetään 
kiinnittämään huomiota ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoon. 

• Syksyllä 2002 sosiaali- ja terveysministeriöstä valmistui terveyskeskuksille osoitettu selvitys 
"Opiskelijaterveydenhuollon tila 2002", jonka mukaan amk- opiskelijoiden 
terveydenhuollossa on puutteita, maksullisuudesta on erilaisia käsityksiä ja 
ennaltaehkäisevä terveydenhuolto on monin paikoin puutteellista. 

• Syksyllä 2002 SAMOK käynnisti yhdessä Opiskelijajärjestöjen tutkimussäätiön Otuksen ja 
Stakesin kanssa Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointitutkimuksen. Tutkimuksen 
rahoittavat opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. 



 

 

• Syksyllä 2003 sosiaali- ja terveysministeriö asetti opiskelijaterveydenhuollon työryhmän, 
johon perustettiin SAMOKin ehdotuksesta erillinen alajaosto, joka keskittyisi selvittämään 
amk-opiskelijoiden opiskelijaterveydenhuollon järjestämistavat. 

• Ammattikorkeakouluopiskelijoiden hyvinvointi 2004-tutkimus julkaistaan syyskuussa 
2004. YTHS julkaisee yliopisto-opiskelijoista terveystutkimuksen tammikuussa 
2005. Tämä tutkimus on sarjassaan toinen, edellinen julkaistiin vuonna 2000. 

 
 

B. Amk-opiskelijaterveydenhuollon kehittämisvaihtoehdot 
 
 

Vaihtoehto 1: Amk - opiskelijaterveydenhuoltoa kehitetään kunnan omana toimintana 
 
Kunnan tehtävät 
 
Tässä mallissa opiskelijaterveydenhuollon ylläpito ja kehittäminen toteutuu kuntien toimesta. 
Suuremmilla opiskelupaikkakunnilla tarkoituksenmukaista on keskittää palvelutoimintaa niin, että 
joku terveyskeskus erikoistuu tälle alueelle ja luo edellytykset moniammatilliseen yhteistyöhön 
kunnan alueella. 
 
Hyvästä opiskelijaterveydenhuoltokäytännöstä laaditaan kunnille suositus (STM:n työryhmä). 
Hyvien käytäntöjen noudattamista voidaan valvoa esimerkiksi määräajoin toistettavin 
asiakaskyselyin. 
 
Laaja-alaisesti opiskelijan hyvinvointia ja terveyttä käsittelevä opiskelijaterveydenhuoltoon 
erikoistunut organisaatio ja läheinen yhteistyö oppilaitoksen opettajien, muun henkilökunnan ja 
opiskelijajärjestöjen kanssa tuovat toimintaan lisäarvoa terveyshyötyjen, varhaisen puuttumisen ja 
vaikuttavuuden lisäyksen muodossa. Yliopisto-opiskelijoiden osalta YTHS toimii näiden 
lähtökohtien pohjalta. Kunnan hoitamassa opiskelijaterveydenhuollossa vastaavia lisäarvoetuja 
voidaan saada, kun toiminta on riittävästi eriytynyt omaksi prosessikseen omine 
vastuuhenkilöineen kunnan terveystoimen kokonaisuudessa. 
 
Opiskelijaterveydenhuollon organisaatio kunnan tasolla perustuu tässä mallissa selkeän vastuun 
osoittamiseen opiskeluterveydenhuollosta. Vastuutaho valvoo opiskelijaterveydenhuollon 
toimivuutta riippumatta siitä, hoidetaanko ko. kunnassa toiminta keskitetysti tai hajautetusti. 
 
Kunta voi tarjontamahdollisuuksien mukaan hyödyntää myös ostopalveluita 
opiskelijaterveydenhuollon toimeenpanossa silloin, kun esimerkiksi työterveyshuollon tai YTHS:n 
puolelta on hankittavissa tarkoituksenmukaisia palvelukokonaisuuksia. Olennaista on, että 
kunnalliset erityispiirteet huomioidaan, eikä käytännön toimintamallia ohjeisteta liian tiukasti. 
 

Eräs keskeisimpiä selvitettäviä asioita kehittämis- ja järjestämistapasuositusten kannalta on käydä 
läpi niiden kuntien kokemuksia, joilla jo tällä hetkellä toimii keskitetysti opiskelijaterveydenhuoltoa. 
 
Johdonmukaisen palveluverkoston rakentamiseksi ei ole tarpeen muuttaa hyvin toimivia 
käytäntöjä, mutta niiden levittämisestä on huolehdittava. Keskitetty 
opiskelijaterveydenhuoltoyksikkö on joillakin paikkakunnilla jo toiminnassa ja hyvällä mallilla. 
Mikäli näin ei kuitenkaan ole, on tärkeää että uusien ratkaisuiden toteuttamistapa pohditaan 
paikkakuntakohtaisesti mahdollisimman toimivaksi. 
 
Useilla paikkakunnilla nähdään suurimpana ongelmana palvelujen heikko saatavuus. Tämä 
muodostaa ensisijaisen kehittämistarpeen. 



 

 

 
Ammattikorkeakoulujen tehtävät 
Hyvään opiskelijaterveydenhuoltoon kuuluu olennaisena osana eri toimijoiden kiinteä ja 
läheinen yhteistyö oppilaitosten kanssa. Oppilaitokset osallistuvat nykyiseen toimintaan 
järjestämällä vastaanottotiloja ja joissakin tapauksissa palkkaamalla myös psykososiaalisia 
tukipalveluja hoitavaa henkilökuntaa. Tulisi harkita myös sitä, että opiskelijoiden 
hyvinvointityöhön liittyvistä tehtävistä otettaisiin säännös 
ammattikorkeakoululainsäädäntöön. 
 

Amk:t ja opiskelijakunnat 
Ammattikorkeakoulujen ja opiskelijakuntien vastuuta opiskelijoiden hyvinvoinnista ja palvelujen 
saatavuudesta voitaisiin lisätä. Jokaisen ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivat 
hyvinvointityöryhmät voisivat olla hyvä esimerkki toimivasta käytännöstä osana 
opiskelijaterveydenhuollon organisaatiota. Näiden tehtäviin kuuluvat riittävän 
terveydenhuoltopalvelujen tason valvonnan lisäksi mm. opintojen ohjauksen, liikuntapalveluiden 
ym. hyvinvointijärjestelmien yhteistyön kehittäminen. Tähän vaaditaan hyvinvointistrategioiden 
laatimista ammattikorkeakouluille. 
 
Mikäli opiskelijakuntien automaatiojäsenyys toteutuisi, voisivat amk-opiskelijat osallistua erilaisten 
hyvinvointipalvelujen kustannuksiin. 
 
Valtakunnallinen koordinaatio 
Ammattikorkeakoulujen ja muiden toimijoiden kesken tarvitaan keskitetty valtakunnallinen 
koordinaatio, jonka kautta voitaisiin hakea esimerkiksi erillisrahoitusta hyvinvointihankkeisiin ja 
ylläpitää toimijoiden yksikkörajat ylittävää yhteistyötä. Vastuun on ulotuttava ministeriötasolle ja 
jakauduttava eri toimijoille. Eräs mahdollisuus yhteistyön toimeenpanoon ja toiminnan ohjauksen 
voimistamiseen olisi opiskelijaterveydenhuollon neuvottelukunnan perustaminen. 
Neuvottelukunnalla tulisi olla erillinen ammattikorkeakouiujaosto, jotta tämän merkittävän 
opiskelijaryhmän palveluiden kehittäminen ja seuranta tulevat riittävästi huomioiduiksi. 
 
Myös opiskelijaterveydenhuollon tietopääomaa tulee kehittää koordinoidusti valtakunnallisesti. 
Kunnallinen kehittämistoiminta tulee organisoida jonkinlaiseen perustettavaan 
opiskelijaterveydenhuollon osaamiskeskukseen. Tämä toimija kerää yhteen eri 
opiskelijaterveydenhuollon toimintayksiköihin kertyvää erityisosaamista. YTHS olisi 
osaamiskeskuksen toimijana sekä lisäarvoa tuovaa että lisäarvoa omaan toimintaansa saavaa. 
Osaamiskeskus voisi toimia samalla Opiskelijaterveydenhuollon neuvottelukunnan sihteeristönä. 
 
Keskitetyn organisaation tehtävänä on suunnitella opiskelijaterveydenhuollon toimintaohjelma ja 
koulutustoimintaa. Merkittävä uusi toimintamuoto olisi jatko- ja täydennyskoulutuksen suunnittelu- 
ja organisointivastuu terveydenhuollon ammattilaisille. Myös ammattikorkeakouluympäristöön 
kanavoidaan projektirahoitusta Kehrätyyppisiin hyvinvointihankkeisiin. Tietoverkoissa toimivat 
terveysneuvonta- ja verkkolääkäripalvelut ovat eräs keskitetysti koordinoitava kehittämiskohde. 
Yhtenä vaihtoehtona on harkittava YTHS:n nykyisessä laajuudessa toteutettavien 
tietoverkkopalvelujen toimipiirin laajentamista koskemaan myös muuta opiskelijaterveydenhuoltoa 
siten, että tämän toiminnan rahoitus muiden kuin YTHS:n toimipiirin opiskelijoiden osalta 
eriytetään YTHS:n muusta rahoituksesta. 
 
Ensisijaiset terveydenhuoltopalveluiden kehittämistarpeet liittyvät tällä hetkellä mm. 
hammashuollon, mielenterveystyön ja pitkäjänteisen opiskelijalähtöisen ennaltaehkäisevän työn 
järjestämiseen. Organisaation kehittämisen kautta mahdollisesti syntyvät uudet järjestelmät 
hyvinvointiprojektien ja verkkopalveluiden kehittämiseksi eivät yksinomaan riitä. Sosiaali- ja 



 

 

terveysministeriön opiskelijaterveydenhuollon työryhmän tehtävänä on laatia esitys 
opiskelijaterveydenhuollon palvelujen sisällöstä ja hoidon porrastuksesta. 
 
Opiskelijaterveydenhuollon neuvottelukunta ei luonnollisesti itsessään luo palveluita, jos ei 
samassa yhteydessä synny paikallistasolla muutoksia myös palveluntuotantotapaan. Mikäli 
havaitaan puutteita palveluiden järjestämisessä, havainnon pitäisi myös johtaa toimintatavan 
muutoksiin. 
 
Rahoitus 
Olennainen kehittämistoimenpide on valtiolta tulevan rahoituksen lisääminen ja sen osoittaminen 
suoraan ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kehittämiseen. 
Opiskelijaterveydenhuollon rahoitusmallin tulee perustua vakiintuneelle pohjalle. Sosiaali-ja 
terveysministeriön opiskelijaterveydenhuollon työryhmän on tehtävä tarvittavat esitykset 
rahoitusmallin pysyväisluonteiseksi järjestämiseksi. 
 
 

Vaihtoehto 2: "Amk-opiskelijaterveydenhuollon säätiön" perustaminen 
 
Tässä mallissa Samokin koordinoimana, ammattikorkeakoulupaikkakuntien suostumuksella ja 
STM:n hyväksymällä tavalla perustetaan YTHS - mallin mukainen ja vakuutusluonteisella 
terveydenhoitomaksulla osan toiminnastaan rahoittava amk-opiskelijaterveydenhuollon säätiö. 
 
Erillinen säätiömalli vaikuttaa lähtökohtaisesti liioitellun raskaalta, kun runsaat 60 % amk-
opiskelijoista opiskelee sellaisilla alueilla, joilla jo toimii esimerkiksi YTHS:n terveydenhoitoasema. 
Tällainen malli johtaisi siihen että rakennettaisiin varsin paljon päällekkäisiä toimintoja ja 
tuotettaisiin epäjohdonmukaisella tavalla kilpailua rahoituksesta ja henkilökunnasta samaa 
tehtävää toteuttavien organisaatioiden välille. 
 
Erillinen säätiö olisi toimintaedellytyksiltään edullisimmassa asemassa suurimmilla paikkakunnilla, 
joilla opiskelijamäärä on riittävän suuri oman toiminnan kehittämiseen. 
Näillä paikkakunnilla on toisaalta myös parhaat edellytykset kehittää opiskelijaterveydenhuoltoa 
keskitetysti ohjattuna kunnallisena toimintana. Monista korkeakoulukaupungeista on jo 
esimerkkejä toimivista ratkaisuista ja päätöksistä kehittää toimintaa tähän suuntaan (Tampere, 
Turku, Lappeenranta/Imatra, Espoo uusimpana, Helsingissä vireillä). 
 
Vaihtoehto 3: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuolto YTHSrssä 
 
Tässä mallissa SYLn ja SAMOKin koordinoimana, ammattikorkeakoulupaikkakuntien 
suostumuksella ja STM:n hyväksymällä tavalla YTHS:n toimipiiri laajennetaan YTHS:n hallituksen 
ja valtuuskunnan hyväksymällä tavalla ammattikorkeakouluopiskelijoita koskevaksi. Toimipiiriltään 
näin laajentuneesta YTHS:stä voisi samalla muodostua valtakunnallinen opiskelijaterveydenhuollon 
osaamiskeskus, mikä hoitaisi samoja tehtäviä, mihin edellä vaihtoehto 1:ssä on viitattu. 
 
Vaihtoehto 3:n etu vaihtoehto 2:een on se, että YTHS:n osaaminen ja hallinnon infrastruktuuri 
(mm.tietojärjestelmät, keskushallinnon ohjauspalvelut) ovat valmiita. Asiakasmäärän liki 
kaksinkertaistuessa näiden järjestelmien laajentaminen olisi kuitenkin välttämätöntä. Tämä 
luonnollisesti koskee koko YTHS:n palvelutoimintaa. 
 
Vaihtoehto 3:n toteuttamisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakouluopiskelijat maksaisivat 
vakuutusluonteista terveydenhoitomaksua yliopisto-opiskelijoiden tapaan. 
Ammattikorkeakoululainsäädännössä olisi tätä varten oltava säännös opiskelijan automaattisesta 
kuulumisesta opiskelijakuntaan ja opiskelijakunnan oikeudesta periä jäsenmaksua. Kuntien 



 

 

kiinnostus antaa ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskelijaterveydenhuolto säätiön ylläpitämäksi 
riippunee siitä, missä määrin uudelleenorganisoinnin yhteydessä toimintaan voidaan saada svl:n 
korvausta. 
 
YTHS:llä on erityisesti pienemmillä yliopistopaikkakunnilla kokemusta 
ostopalvelutoiminnasta. Sellaisilla paikkakunnilla, missä erillisen yksikön perustaminen ei 
ole taloudellisesti mielekästä, toiminta on organisoitu kokonaan ostopalveluiden pohjalta. 
Tilannetta on tarkasteltava paikkakuntakohtaisesti.
 Kaikki 
ammattikorkeakoulupaikkakunnat käsittävässä verkostossa tämän kokoluokan paikkakuntia olisi 
mukana huomattavasti enemmän kuin YTHS:n nykyisellä toiminta-alueella. Toisaalta joidenkin 
nykyisin ostopalveluilla hoidettavien paikkakuntien toimipiiri kasvaisi niin suureksi, että uuden 
aseman perustaminen olisi todennäköisesti välttämätöntä. 
 
Uudelleenorganisoinnin yhteydessä on isommilla paikkakunnilla käytävä paikkakuntakohtaisesti 
läpi jo olemassa olevat opiskelijaterveydenhuollon erityisjärjestelyt hyödyntäen nykyistä 
henkilökuntaa ja toimitiloja. 
 
Eräiden ostopalveluiden ongelmana pienemmissä kunnissa on tarjonnan puute. Pienemmillä 
paikkakunnilla kunta olisi varteenotettavin palveluntarjoaja. Täydellisesti omaksi järjestelmäkseen 
organisoituneessa opiskelijaterveydenhuollossa syntyisi näillä paikkakunnilla tilanteita, joissa 
erillisjärjestelmä saisi toimintaansa rahoitusta kunnalta ja YTHS ostaisi palveluja kunnalta. Näiltä 
rahoitusympyröiltä voidaan välttyä, jos erillisjärjestelmä sallii paikkakuntakohtaisia 
erityisjärjestelyjä. Vaihtoehtoina ovat ostopalvelut terveyskeskuksesta ja/tai työterveyshuollosta. 
Esimerkiksi alle tuhannen opiskelijan amk-paikkakuntia, joissa ei ole 
YTHS:n terveydenhoitoasemaa on 58 kappaletta. Näillä paikkakunnilla opiskelee kaikkiaan 
noin 20 000 opiskelijaa. 
 
Erityisesti kunnan näkökulmasta vaihtoehto 3:n etu vaihtoehto 2:een on se, että kunnan 
rahoitusosuutta ei ole tarvetta eriyttää amk-opiskelijoiden ja yo-opiskelijoiden välillä, koska 
kustannusneutraaliin ratkaisuun päästään nostamalla kunnan maksuosuutta YTHS:lle nykyisestä 
12 prosentista. 
 
YTHS:n nykyisistä toimintamenoista noin kolmannes on hammashuoltoa. Amk-opiskelijoiden 
kohdalla on järkevää erityisesti hammashuollossa hyödyntää olemassa olevaa kunnallista ja 
yksityistä palvelujärjestelmää mahdollisimman laajasti. Uusi palvelujärjestelmä vaikuttaisi tällöin 
hammashuoltoon niin, että käyntimaksut olisivat nykyistä alhaisemmat. 
 
Vaihtoehto 4: Ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuolto osana 
työterveyshuoltoa 
 
Tässä mallissa ammattikorkeakouluopiskelijat olisivat osa työterveyshuoltoon rinnastettavaa 
opiskelijaterveydenhuoltoa. Oppilaitoksen yhteydessä olevien palvelujen järjestäminen siirtyisi 
osaksi ammattikorkeakoulun jo olemassa olevaa työterveyshuoltoa. 
 
Mallissa painottuu opiskeluympäristönäkökulma. Keskeisinä kehittämiskohteina myös opiskelijoita 
koskevat työolojen valvonta, yhteisölliset terveyden edistämisen toimenpiteet ja terveyspalvelujen 
ensikontaktin nopea saatavuus sopivat luontevasti työterveyshuollon yhteyteen. 
 
Työterveyshuoltomalli liittää opiskelijaterveydenhuollon kiinteästi muista opintojen etenemisen 
edellytyksistä huolehtimiseen. Suurena ratkaistavana kysymyksenä mallissa on yhteys 
jatkopalveluihin ensikontaktin jälkeen. Mallissa ensimmäinen vastaanottopiste tulisi 



 

 

todennäköisesti järjestettäväksi muita malleja luontevammin opiskelijoiden työympäristön 
läheisyyteen. Koko terveydenhuollon palvelutarjontaa ei kuitenkaan työterveyshuoltoon voida 
liittää muuttamatta järjestelmää perusteiltaan ja mittakaavaltaan huomattavasti nykyistä 
laajemmaksi. Tämä merkitsisi sitä, että jatkohoidon ohjauksen kunnallisiin palveluihin tulisi toimia 
saumattomasti riippumatta siitä, mikä taho ko. ammattikorkeakoulussa työterveyspalveluista 
vastaa. 
 
On todennäköistä, että työterveyshuoltomallissa sekä opiskelijaterveydenhuollon keskitetty 
koordinointi että toisaalta varsinainen palveluntuotantoprosessi vaatisivat paikoittain 
huomattavasti lisää hallinnointia ilman, että varsinaista hyötyä nykytilanteeseen saavutettaisiin. 
Kaikkiin malleihin tulisi kuitenkin sisäityä kiinteä yhteys ammattikorkeakoulun työterveyshuoltoon, 
koska opiskelijaterveydenhuollon kanssa yhteisiä tehtäviä on merkittävä määrä. 
C. Amk-opiskelijaterveydenhuollon kustannuksista 
 
Ammattikorkeakouluopiskelijoita on noin 129 000, joista noin 108 000 on nuorten amk-
tutkintokoulutuksessa ja loput aikuisten amk-tutkintokoulutuksessa. Mahdollinen 
automaatiojäsenyys tulisi koskemaan noin 108 000 opiskelijaa. Ammattikorkeakouluja on 29 ja 
niiden toimintayksikköjä sijaitsee noin 85 kunnan alueella. 
 
Seuraavassa arvioidaan kustannuksia käyttäen perusteena YTHS:n toimintamenoja. 
 
YTHS tuottaa terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveyden ja hammashuollon palveluja 
kohderyhmälleen. Vuonna 2003 oli potilasvastaanottojen ja potilaiden määrä terveyden- ja 
sairaanhoidon linjalla (terveydenhoitaja, yleislääkäri, erikoislääkäri) noin 255 000, potilaita 75 000, 
mielenterveyden linjalla (psykologi, psykiatri) noin 48 000, potilaita noin 7200 ja hammashuollon 
linjalla (hammaslääkäri, hammashuoltaja) noin 150 000, potilaita noin 50 000. 
 
Ammattikorkeakouluopiskelijoista runsaat 60 % opiskelee alueilla, missä YTHS on järjestänyt 
opiskelijaterveydenhuollon pääasiassa omana toimintanaan. 

• YTHS:n menot (noin 30 milj.€/v.2003) jaettuna toimipiirin opiskelijamäärällä ovat noin 200 
euroa/opiskelija/vuosi. 

• Opiskelijat maksavat pakollista terveydenhoitomaksua ylioppilaskunnan jäsenmaksun 
osana. Sen tuotot YTHS:n rahoituksesta ovat noin 15 %. Lisäksi opiskelijat maksavat 
erikoislääkäri-, mielenterveys- ja hammaslääkärikäynneistä käyntimaksuja, joiden osuus 
tuotoista on noin 4 %. 

• Korkeakoulukaupungit osallistuvat YTHS:n rahoitukseen opiskelijamäärän perusteella. 
Kaupunkien osuus YTHS:n tuloista on noin 12 %. 

• Opetusministeriön opintotukimomentilla on määräraha YTHS:n toimitilojen 
vuokrakustannusten korvaamiseen. Sen osuus kokonaisrahoituksesta on noin 5 prosenttia. 

• YTHS:n päärahoittaja on Kela sairausvakuutuslain säännöksen perusteella. Kelan osuus 
kokonaisrahoituksesta on noin 63 %. 

 
YTHS:n palvelujen järjestäminen 108 000 amk-opiskelijalle olisivat vuositasolla suuruusluokkaa 
21,6 milj.euroa (108 000 x 200 euroa). YTHS:n vakiintuneen rahoituspohjan mukaisesti tästä 
amk-opiskelijoiden terveydenhoitomaksut ja käyntimaksut olisivat noin 20 % eli noin 4,3 
milj.euroa. Näin ollen julkisesti rahoitettavaksi osuudeksi jää noin 17,3 milj.euroa. 
 



 

 

Lisäkustannuksia arvioitaessa on olennaista huomata, että amk-opiskelijat käyttävät jo nyt 
julkisesti rahoitettuja terveyskeskusten ja erikoissairaanhoidon palveluja pääasiassa kuntien 
rahoittamina. Jos amk-opiskelijaterveydenhuolto organisoitaisiin uudelle pohjalle, olisi kuntien 
rahoitusosuuden oltava siten muutoksen kustannusneutraalin toteuttamisen näkökulmasta 
olennaisesti korkeampi kuin mitä se on nykyisessä YTHS - mallissa. Vastaavalla perusteella syntyisi 
säästöä myös sairausvakuutuslain sairaanhoitokorvauksissa koskien lääkäri-ja 
hammashuoltokorvauksia. 
Amk-opiskelijoiden terveyspalvelujen käyttöä koskevien tietojen (esim. Kunttu Kristina-Huttunen 
Teppo, 2001: Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaterveystutkimus 2000) perusteella voidaan 
arvioida toiminnan maksavan kunnille ja Kelalle sairaanhoitokorvauksina noin 9 - 1 3 milj.€/vuosi. 
Käytettävissä ei ole ollut tietoa siitä, millä tarkkuudella kuntien terveysmenoista ja Kelan 
sairausvakuutusmenoista saadaan eriteltyä tietoa amk-opiskelijoiden terveyspalvelujen 
kustannuksista. 
 
Karkean arvion mukaan amk-opiskelijaterveydenhuollon järjestäminen YTHS - mallin mukaisessa 
laajuudessa ja asiakasmaksuin voisi merkitä lisäkustannuksia vuositasolla noin 5 - 8 milj.€. 
 
Lisäkustannukset vähenevät pidemmällä aikavälillä, kun terveyspalvelujen järjestäminen ja 
toiminta ennaltaehkäisevän työn alueella tähän toimintaan erikoistuneen ja toimintaprosesseja 
virtaviivaistavan organisaation toimesta ja ohjauksessa lisää terveyshyötyjä, kustannustehokkuutta 
ja vaikuttavuutta. 
 
D. Yhteenveto 
 
Nuorten hyvinvoinnin kannalta on olennaista, että opiskeluaikaan liittyvien mitä erilaisimpien 
hyvinvoinnin uhkatekijöiden ennaltaehkäisyyn kiinnitetään sekä yhteisötasolla että yksilötasolla 
huomiota ja opiskelijan tarvitessa apua, asiantunteva apu on lähellä. Investoinnit inhimilliseen 
pääomaan ovat sitä tuloksellisempia mitä opiskeiuhaluisempana ja opiskelukykyisempänä voimme 
pitää kulloinkin opiskelemassa olevan nuorison. 
 
Opiskelijaterveydenhuollon kohderyhmä elää samanaikaisesti elämänsä kahden merkittävän ja 
paljon inhimillisiä riskitekijöitä sisältävän muutosvaiheen keskellä: aikuistumis-
/itsenäistymisprosessi sekä tutkintoon tähtäävä opiskelu työelämävalmiuksien hankkimiseksi. 
 
Opiskelijaterveydenhuollon tehtävä on olla tukena tässä muutosprosessissa tavoitteena opiskelijan 
hyvinvoinnin ja terveyden ylläpito ja edistäminen kohdennetun väestövastuun näkökulmaa 
korostaen. 
 
Hyvinvointiin ja terveyteen voidaan vaikuttaa sekä yhteisöllisin että yksilöllisin keinoin. 
Yhteistyössä oppilaitosten opettajien ja muun henkilökunnan sekä opiskelijajärjestöjen kanssa 
opiskelijaterveydenhuollon ammattilaiset luovat olosuhteita tukea antavan ja vuorovaikutuksellisen 
opiskeluilmapiirin ylläpitämiseksi. Toimivan verkoston avulla luodaan samalla edellytykset 
yksilötason ongelmien hoitoon ja niiden varhaiseen toteamiseen. Opiskelijaterveydenhuoltoa on 
tarkasteltava omana prosessina, jolla on yhteinen viitekehys, prosessista vastaava johto ja 
verkostoituminen palvelujen tuottajien kanssa toimivien hoitoketjujen ylläpitämiseksi. 
 
Pidemmäliä aikavälillä terveyspalvelujen järjestäminen ja toiminta ennaltaehkäisevän työn alueella 
tähän toimintaan erikoistuneen organisaation toimesta ja ohjauksessa - kunnan hoitamassa 
opiskelijaterveydenhuollossa oman prosessina - lisää terveyshyötyjä ja toiminnan vaikuttavuutta. 
 



 

 

Opiskelijaterveydenhuollon vaikuttavuuden kannalta on olennaista se, miten luontevasti 
opiskelijaterveydenhuollon ammattihenkilöstö voi ennalta ehkäisevää työtä tehdessään toimia 
yhteistyössä oppilaitosten opettajien, muun henkilökunnan ja opiskelijajärjestöjen kanssa. 
 

Opiskeluprosessin sujuvuuden häiriötekijät niin yksilö- kuin yhteisötasolla ilmenevät usein 
terveystarkastusten ja muun vastaanottotoiminnan yhteydessä. Varhainen puuttuminen sekä 
yksilö- että yhteisötason ongelmiin yhdessä riittävästi resurssoitujen hoitoprosessien kanssa 
vähentävät ongelmien vaikeutumista. Laaja-alainen työ opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämiseksi onnistuu eri toimijoiden yhteistyöllä yhteisesti mietityn opintojen sujuvuuden, 
opiskelijan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategian toimeenpanossa. 
 
Opiskelijaterveydenhuollossa korostuu hoidon tehokas porrastus: kun ensikontakti on kokeneen 
opiskelijaterveydenhoitajan kanssa, ratkeavat monet ongelmat jo tässä yhteydessä. Myös 
yksilöllinen terveysneuvonta puhelimitse tai verkkopalvelujen avulla tukee hoidon optimaalista 
porrastusta. Opiskelu- ja toimintakykyä uhkaavat mielenterveydellisten ongelmien hoitaminen 
edellyttää usein myös pitempikestoisia hoitojaksoja, mistä syystä opiskelijaterveydenhuollon 
prosessin on sisällettävä toimivat hoitoketjut mielenterveyspalveluihin. 
 
Hammashuollon palvelut tulisi kaikissa malleissa järjestää hyödyntäen mahdollisuudet nykyisten 
julkisten ja yksityisten palveluiden käyttöön. Uusien palveluntarjoajatahojen kehittäminen 
opiskelijoiden hammashuollon tarpeisiin on investointi- ja käyttökustannuksiltaan suuri. Jatkuvassa 
käytännön toiminnassa hammashuolto sisältää myös jossain määrin vähemmän omaleimaisia, 
erityisesti opiskelijaterveydenhuollolle ominaisia piirteitä kuin muut alat. Näin ollen keskitetyn 
koordinaation luomiseen ei ole samantasoisia edellytyksiä. 
 
Osana hammashuollon palvelumahdollisuuksien käytön tehostamista tulisi pohtia eri 
mahdollisuuksia opiskelijoiden käyntimaksujen alentamiseksi myös yksityiselle sektorille 
kohdistuvien käyntien osalta. Opiskelijoiden hammashuollon sairausvakuutuskorvauksen 
korottaminen ja erityisrahoituksen osoittaminen hammashuoltopalvelujen hankkimiseen ovat 
esimerkkejä vaihtoehdoista. 
 
Edellä kuvatuissa vaihtoehdoissa voidaan kaikissa toimia laaja-alaisen terveyskäsityksen 
näkökulmaa korostaen. 
 
Vaihtoehto 1:n mukaisessa oppilaitosten sijaintikuntien hoitamassa opiskeluterveydenhuollossa on 
tarpeen verkostoituminen oppilaitosyhteisön toimijoiden kanssa. Opiskelijaterveydenhuolto on 
kunnassa eriytettävä omaksi prosessikseen ja koko prosessilla tulee olla oma moniammatillinen ja 
oppilaitosten toimijoista koostuva johtoryhmä ja nimetty prosessin "omistaja" johtaja sekä 
palvelusuunnitelmien toteuttamiseen riittävät resurssit. 
 
Vaihtoehto 4 edellyttää samanlaista rakennetta kuntatasolla kuin malli 1, koska pääosa 
työterveyshuoltomallisesta opiskelijaterveydenhuoltoprosessista toteutetaan käytännössä kunnan 
toimesta. 
 
Vaihtoehto 2 ja 3:ssa itse organisointimalli jo lähtee eriytymisestä, erikoistumisesta ja 
verkostoitumisesta. Opiskelijoiden mukanaolo säätiön hallinnossa turvaa puolestaan 
asiakaslähtöisen ja asiakkaiden palautetta jatkuvasti hyödyntävän toimintatavan. 
Opiskelijaterveydenhuollon näkeminen omana prosessina ei yksin riitä vaan kaikissa 
vaihtoehdoissa on turvattava toiminnan ylläpitämiseen riittävät resurssit. Vaihtoehto 2 ja 3:ssa 
opiskelijat itse rahoittaisivat osan toiminnasta vakuutusluontoisen terveydenhoitomaksun ja 
palvelujen käyttömaksujen muodossa. Rahoitukseen osallistuisivat lisäksi Kela sairausvakuutuslain 
nojalla ja opiskelupaikkakunnat. 



 

 

 
On huomioitava, että kunnallisen opiskelijaterveydenhuollon piiriin kuuluvat myös ammatillisen II 
asteen opiskelijat. Uusien järjestelyjen yhteydessä on mahdollista hoitaa heidän 
opiskelijaterveydenhuoltoaan kuntakohtaisesti sovittavalla tavalla joko kunnan toimesta tai 
mahdollisuuksien mukaan esimerkiksi osin ostopalveluina säätiöltä. Palvelujen ei tarvitse 
hinnoittelultaan olla samanlaisen, koska ammattiopiskelijat eivät maksaisi vakuutusluonteista 
terveydenhoitomaksua. Lisäksi on huomattava, että lainsäädäntö jo nyt velvoittaa ammatillisia 
oppilaitoksia opiskelijahuollon järjestämiseen. ("Opiskelijahuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän 
oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja 
ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa"). 
 
Myös oppilaitosten vastuuta opiskelijaterveydenhuollossa tulisi edelleen pohtia. Esimerkiksi 
YTHS:ssä opetusministeriö avustaa yliopistojen puolesta YTHS:n toimintaa osallistumalla 
toimitilakustannuksiin. Ammattikorkeakoulut tarjoavat jo nyt toimitiloja terveyspalvelujen 
tuottamiseksi. Näin ollen oppilaitosten rahoituksen liittäminen vaihtoehto 2 tai 3 malliin ei 
merkitsisi kokonaan uutta lisämenoa oppilaitoksille. 
 
Eriytyneen amk-opiskelijaterveydenhuollon siirtäminen kunnan omasta toiminnasta YTHS-mallin 
mukaiseksi ostopalvelutoiminnaksi edellyttää mahdollisuutta sekä periä kaikilta amk-opiskelijoilta 
terveydenhoitomaksua että saada toimintaan sairausvakuutusrahoitusta. Kun näin eriytyneen 
toiminnan yhtenä tarkoituksena on palveluja tarvitsevien opiskelijoiden käyntimaksujen 
alentaminen, on opiskelijaterveydenhuollon kehittämisessä samalla kysymys myös opiskeluajan 
toimeentulokustannuksia alentavan välillisen, opintososiaalisen tuen kehittämisestä. Tällä 
perusteella tarvittavaa uutta julkista rahaa on tarkasteltava paitsi kansanterveystyön myös 
opiskelun edellytysten kehittämisen yhtenä muotona. Käytännön syistä lisäraha tulisi YTHS-mallin 
tapaan kanavoida sairausvakuutuslain kautta. 
 
Opiskelijaterveydenhuollon valtakunnallisen tason koordinointi tulisi toteuttaa 
palveluntuotantotavasta riippumatta. Keskitetysti ohjattaviin toimintoihin kuuluvat mm. 

- opiskelijaterveydenhuollon henkilöstön täydennyskoulutuksen kehittäminen 
- opiskelijaterveydenhuoltoon liittyvän aineiston tuottaminen 
- valtakunnallisten kehittämispäivien järjestäminen 
- valtakunnallisen verkoston ylläpito ja tietoverkkojen hyödyntäminen 
- paikallistason palvelujen kehittämisen tuki 
- opiskelijoiden nettipalvelut: terveysinfo ja verkkoneuvonta 

Vastuun koordinaatiosta on ulotuttava ministeriötasolle, jotta tietoisuus ja toimivalta 
opiskelijaterveydenhuollon kehittämiseen liittyvissä asioissa ovat riittävässä yhteydessä. Edellä 
lueteltujen opiskelijaterveydenhuollon käytännön toimintojen järjestämiseksi tulee hyödyntää jo 
olemassa oleva osaaminen, jota mm. YTHS voi tarjota koko opiskelijaterveydenhuollon 
organisaatiolle. 
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Arvoisat kansanedustajat, / l l /f*    t äMO O  V W f /  H Öj 
Perustuslakivaliokunta käsittelee kokouksessaan perjantaina 15.10. hallituksen esitystä ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakunnista ja niiden automaatiojäsenyydestä. 

Nykyisillä opiskelijayhdistyksillä on olemassa selkeitä julkisiksi tehtäviksi määriteltäviä tehtäviä. Opiskelijakunnat 
on määriteltävä lakiin julkisoikeudellisina yhteisöinä, joilla on julkisia tehtäviä ja joihin kuuluvat kaikki 
ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakuntien toiminnan tärkeydestä ja vaikuttavuudesta voidaan 
olla yksimielisiä: julkiset tehtävät ovat olemassa, ne ovat perusteltuja, ja kokonaisuudessaan 
ammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien asema edunvalvojana on turvattava. Opiskelijakunnat tarvitsevat lakiin 
kirjatun aseman toimintansa turvaamiseksi. Opiskelijakunnalle ei voi määrätä tehtäviä ilman vakaata 
rahoituspohjaa, vaan myös opiskelijakunnan taloudelliset mahdollisuudet julkisten tehtävien toteuttamiseen on 
oltava määriteltynä. Opiskelijakunnalla on oltava taloudelliset resurssit toimintansa toteuttamiseen. 
 
SAMOK on samaa mieltä siinä, että julkisia tehtäviä lisäämällä tai täydentämällä voidaan opiskelijakunnille saada 
paremmat edellytykset julkisoikeudelliseen asemaan: toivommekin, että mm. terveydenhuolto ja sen 
valtakunnalliset kehittämistarpeet huomioidaan yhtenä positiivisena tekijänä automaatiojäsenyyttä käsiteltäessä. 
Sosiaali- ja terveysministeriön opiskelijaterveydenhuollon kehittämistä pohtiva työryhmä on toimittanut Teille 
muistionsa ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon kehittämistarpeista tiistaina 12.10., liitän tähän 
viestiin myös SAMOKin kannanoton koskien opiskelijaterveydenhuollon kehittämistä. 
 
SAMOK vetoaa perustuslakivaliokunnan jäseniin, että perustuslakivaliokunta arvioisi nimenomaan 
opiskelijakunnan julkisten tehtävien riittävyyden automaatiojäsenyyden perusteeksi. SAMOK toivoo, että 
perustuslakivaliokunnan lausunto ei täysin kumoa automaatiojäsenyyden mahdollisuutta, vaan 
perustuslakivaliokunta velvoittaisi sivistysvaliokunnan tarkastelemaan ja täsmentämään opiskelijakunnan julkisia 
tehtäviä ja tämän valossa arvioisi automaatiojäsenyyden uudelleen. 
 
Parhain terveisin 
 
Outi Nikkanen 
 
 
puheenjohtaja 
Suomen Ammattikorkeakouluopiskelijayhdistysten Liitto - SAMOK ry 
Mäkelänkatu 56 3.krs 
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gsm 050 389 1000 
puh (09) 8560 7609 
puheenjohtaja@samok.fi 
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AMMATTIKORKEAKOULUOPISKELIJOIDEN 
AUTOMAATIO JÄSENYYS OPISKELIJAKUNTIIN OPISKELUTERVEYDENHUOLLON 
KEHITTÄMISEN MAHDOLLISTAJANA 
 
Ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon rahoitusta pohdittaessa tulee ottaa huo-
mioon myös opiskelijoiden rahoitusosuus. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden ns. automaatiojäsenyys 
opiskelijakuntaansa on mahdollisuus, jonka avulla ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuoltoa 
voidaan osittain rahoittaa. 
 
Opiskelijakuntien automaatiojäsenyys on nähty vahvana mahdollisuutena ammattikorkeakouluopiske-
lijoiden terveydenhuollon mallin kehittämisessä. Terveydenhuollon mallin selkiydyttyä opiskelijakunnalla 
olisi mahdollisuus periä terveydenhuoltomaksu osana opiskelijakunnan jäsenmaksua. Automaa-
tiojäsenyys mahdollistaisi tällöin terveydenhuollon kehittämiseen myös opiskelijoiden oman rahoitus-
osuuden; oli malli kunnallinen, yhteisö tai muu. Opiskelijat voisivat näin osallistua kustannuksiin jä-
senmaksun yhteydessä kerättävällä vakuutusluonteisella vuosimaksulla, jonka opiskelijakunta tilittää 
eteenpäin terveydenhuollon järjestäjälle. Samanlainen käytäntö on myös ylioppilaskunnilla, jotka ke-
räävät jäsenmaksunsa yhteydessä terveydenhuoltomaksun, jolla katetaan Ylioppilaiden terveydenhoi-
tosäätiön kuluja. 
 
Opiskeluterveydenhuollon palveluihin lasketaan Kansanterveyslain (66/1972) 3 luvun 14 §:n 6. mo-
mentin mukaan kuuluvaksi oppilaitosten terveydellisten olojen valvonta, opiskelijan terveydenhuolto ja 
sairaanhoito sekä hammashuolto. Nämä palvelut voitaisiin ostaa miltä terveydenhuollon palvelun-
tarjoajalta tahansa kuten kunnalta, sairaanhoitopiiriltä, yhteisöltä tai yritykseltä. Kansanterveyslain 3 
luvun 14 §:n 6. momentti mahdollistaa korkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisen 
kunnan suostumuksella myös muutoin sosiaali- ja terveysministeriön hyväksymällä tavalla. Esimerkiksi 
YTHS:n olemassaolon mahdollistajana on nimenomaan tiede- ja taidekorkeakou-luopiskelijoiden 
automaatiojäsenyys omaan ylioppilaskuntaansa sekä Kansaneläkelaitoksen myöntämä rahoitus 
Sairausvakuutuslain (364/1963) kautta. Vuonna 2004 YTHS:n vuosittainen terveydenhoitomaksu on 
31,62 euroa kutakin ylioppilaskunnan henkilöjäsentä kohden. Opiskelijoiden maksuosuus on 18,3 
prosenttia vuonna 2004 YTHS:n 32,2 miljoonan euron talousarviosta. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden 
terveydenhuollon kohdalla esimerkiksi keskitetty kunnallinen opiskeluterveydenhuolto on yksi malli 
terveydenhuollon järjestämiseksi tulevaisuudessa. 
 
Ammattikorkeakoulujen opiskeluterveydenhuollon rahoitukseen tulee opiskelijoiden lisäksi osallistua 
myös kuntien sekä valtion erillisellä kohdennetulla rahoituksella, joka on turvattava kirjaamalla se 
lainsäädäntöön. 
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Perustuslakivaliokunnalle 13.10.2004 
HE 24/2004 Ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnat 
 
 

Yhdistymisvapaus pitää sisällään negatiivisen yhdistymisvapauden, oikeuden olla kuulumatta 
yhdistykseen. Perustuslain 13§ yhdistymisvapautta on pidetty esteenä ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntien automaatiojäsenyydelle. Perustuslain turvaama yhdistymisvapaus koskee 
ensisijaisesti yhdistyslain alla toimivia aatteellisia yhdistyksiä, ioten perustuslain 13§:n 2 
momentti ei estä perustamasta lainsäädäntöteitse julkisoikeudellisia yhdistyksiä julkista 
tehtävää varten sekä säätää lailla jäsenyydestä tällaisissa yhdistyksissä. 
 

Perustuslakivaliokunnan muut lausunnot koskien automaatiojäsenyyttä tulisi myös huomioida, 
esim. arvio ylioppilaskuntien automaatiojäsenyydestä (PeVL 3/1997 vp), jonka 
perustuslakivaliokunta katsoi olevan sinänsä hyväksyttävissä perustuslain kannalta. Tavallisen 
lain säätämisjärjestyksen käyttämisen edellytyksenä oli kuitenkin ylioppilaskunnan julkisten 
tehtävien osoittaminen suoraan lain säännöksiin, mikä on toteutunut myös Hallituksen 
esityksessä ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista. 
 

Yhdistymisvapautta ei myöskään ole sovellettu esteenä ylioppilaskuntien automaa-
tiojäsenyydelle, vaan perustuslakivaliokunta katsoi julkiset tehtävät ja aseman korkeakoulun 
sisällä ja hallinnossa perusteeksi automaatiojäsenyydelle ja jäsenmaksun keräämisoikeudelle. 
 

Hallituksen esityksen HE 24/2004 toteutuessa ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnista tulisi 
julkisoikeudellisia yhdistyksiä, jotka eivät ole yhdistyslain alla toimivia aatteellisia yhdistyksiä, 
vaan olisivat olemassa lain määräämän julkisen tehtävän toteuttamista varten 
ylioppilaskuntien tapaan. 
 
 

Opiskelijakunnan julkisten tehtävien täsmentäminen 
 

Edellisen kerran opiskelijakuntien asemaa käsitellessään perustusvaliokunta lausui 
opiskelijakuntien automaatiojäsenyyttä vastaan, koska opiskelijakunnan osallistuminen 
esityksen perusteluissa toimintoihin ei muodostanut sellaista julkista tehtävää, jota valiokunta 
oli lausunnossaan v. 1997 tarkoittanut (PeVL 74/2002 vp). Opiskelijakuntien julkisia tehtäviä ei 
nähty riittävän perustelluiksi vuonna 2003, mutta uudessa hallituksen esityksessä 
opiskelijakuntien julkiset tehtävät on täsmennetty pykälään asti. 
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Myös uuden ammattikorkeakoululain mukanaan tuomien muutosten konkreettiset vaikutukset 

ovat nähtävissä vasta nyt. Ammattikorkeakoululaki määrittelee ammatti-Mäkelänkatu 56,3. krs 
00510 HELSINKI Tel. 
+358 9 8560 7600 Fax 
+358 9 8560 7699 
http://www.samok.fi Y-

t
u
n
n
u

s 105 6678-8 

MUISTIO 
 
Suomen Ammattikorlceakouluopiskelijayhdistysten Uitto-SAMOKry" J3p 10.2004 

 
 

korkeakoulujen autonomian sisäisissä asioissa, ammattikorkeakoulun hallituksen, ja 
opiskelijaedustuksen ammattikorkeakoulun hallintoon. 
 

Hallituksen esityksessä HE 24/2004 on huomioitu opiskelijakunnan julkiset tehtävät, ja SAMOK 
on vahvasti samaa mieltä perustuslakivaliokunnan kanssa siitä, että julkiset tehtävät kaipaavat 
täsmennystä ja tarkennusta perusteltaessa julkisoikeudellista asemaa ja automaatiojäsenyyttä. 
Opiskelijakuntien julkisia tehtäviä on kuitenkin jo lisätty edelliseen käsittelyyn verrattuna, ja jo 
näin muotoiltuna 42a §:n 2 momentti luo ammattikorkeakoulujen opiskelijakunnalle 
laajemman tehtäväkentän kuin eduskunnan tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä hyväksymä 
yliopistolain 40 §:n 2 momentti luo yliopiston ylioppilaskunnille. 
 

SAMOK on samaa mieltä siinä, että julkisia tehtäviä lisäämällä tai täydentämällä voidaan 
opiskelijakunnille saada paremmat edellytykset julkisoikeudelliseen asemaan: toivommekin, 
että mm. terveydenhuolto ja sen valtakunnalliset kehittämistarpeet huomioidaan yhtenä 
tekijänä automaatiojäsenyyttä käsiteltäessä. 
 
Sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän antamaan esitys ammattikor-
keakouluopiskelijoiden terveydenhuollon järjestämisestä tulevaisuudessa. Työryhmä on 
asetettu vuoden 2004 loppuun. Opiskelijakuntien automaatiojäsenyys on nähty vahvana 
mahdollisuutena ja edellytyksenä ammattikorkeakouluopiskelijoiden terveydenhuollon mallin 
kehittämisessä (STM työryhmän muistio 12.10.2004): Terveydenhuollon mallin selkiydyttyä 
opiskelijakunnalla olisi mahdollisuus periä terveydenhuol-tomaksu osana opiskelijakunnan 
jäsenmaksua. Automaatiojäsenyys mahdollistaisi tällöin terveydenhuollon kehittämiseen myös 
opiskelijoiden oman rahoitusosuuden; oli malli kunnallinen, yhteisö tai muu, myös opiskelijat 
voisivat näin osallistua kustannuksiin jäsenmaksun yhteydessä kerättävällä 
vakuutusluonteiseila vuosimaksulla, jonka opiskelijakunta tilittää eteenpäin terveydenhuollon 
järjestäjälle. 
 
 

Toiminnan resurssit ja automaatiojäsenyys 
 

Opiskelijakunnat toteuttavat jo nyt ammattikorkeakoulujen antamia tehtäviä, osallistuvat 
ammattikorkeakoulun muuhun toimintaan ja hoitavat jokaisen opiskelijan edunvalvontaa. 
Opiskelijakunnan on mahdoton toimia kaikkien opiskelijoiden edunvalvojana, ellei 
opiskelijakuntaan kuulu jokainen ammattikorkeakoulun opiskelija. Opiskelijakunnan on 
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mahdoton toteuttaa tehtäväänsä ja toimintaansa täysipainoisesti ilman vakaita taloudellisia 
resursseja. 
 
Nykyisillä opiskelijayhdistyksillä on olemassa selkeitä julkiseksi tehtäviksi määriteltäviä 
tehtäviä. Opiskelijakunnat on määriteltävä lakiin julkisoikeudellisina yhteisöinä, joilla on julkisia 
tehtäviä ja joihin kuuluvat kaikki ammattikorkeakoulun päätoimiset 
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opiskelijat Julkisten tehtävien toteuttamiseen on myös osoitettava resurssit toiminnan 
toteuttamiseksi. 
 

SAMOK vetoaa perustuslakivaliokunnan jäseniin, että perustuslakivaliokunta arvioisi 
nimenomaan opiskelijakunnan julkisten tehtävien riittävyyden automaatiojäsenyyden 
perusteeksi. SAMOK toivoo, että perustuslakivaliokunnan lausunto ei kumoa auto-
maatiojäsenyyden mahdollisuutta, vaan perustuslakivaliokunta velvoittaisi sivistysvaliokunnan 
tarkastelemaan ja täsmentämään opiskelijakunnan julkisia tehtäviä ja tämän valossa arvioisi 
automaatiojäsenyyden uudelleen. 
 

Opiskelijakuntien toiminnan tärkeydestä ja vaikuttavuudesta voidaan olla yksimielisiä: julkiset 
tehtävät ovat olemassa, ne ovat perusteltuja, ja kokonaisuudessaan ammattikorkeakoulujen 
opiskelijakuntien asema edunvalvojana on turvattava. Opiskelijakunnat tarvitsevat lakiin 
kirjatun aseman toimintansa turvaamiseksi. Opiskelijakunnalle ei voi määrätä tehtäviä ilman 
vakaata rahoituspohjaa, vaan myös opiskelijakunnan taloudelliset mahdollisuudet julkisten 
tehtävien toteuttamiseen on oltava määriteltynä. Opiskelijakunnalla on oltava taloudelliset 
resurssit toimintansa toteuttamiseen. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
1.11.2004 
 
 
 

Mikael Hiden 
 
Hallituksen esitykseen 24/2004 vp laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta liittyvä 
lisäkommentti. 
 

Perustuslakivaliokunnassa on käsiteltävänä HE 24/2004 vp, jossa esitetään 

ammattikorkeakoululakiin lisättäväksi säännökset ammattikorkeakoulun opiskelijakunnasta. 

Olen ollut asiassa kuultavana valiokunnassa 23.4.2004. Valiokunnassa on nyt muun asian 

käsittelyn yhteydessä pyydetty minua lyhyesti vielä kommentoimaan negatiivisen 

yhdistymisvapauden kannalta järjestelymahdollisuutta, joka voidaan lyhyesti kuvata näin: 

" . . . että ammattikorkeakoulun päätoimiset opiskelijat automaattisesti liittyvät oppilaskunnan 
jäseniksi tullessaan koulun oppilaiksi edellyttäen, että oppilaalla on oikeus koska tahansa erota 
oppilaskunnan jäsenyydestä ja että tästä mahdollisuudesta annetaan selkeä ja yksiselitteinen 
tieto opiskelijalle hänen tultuaan oppilaskunnan jäseneksi." 

 
 

En ryhdy tässä käsittelemään pakkojäsenyyden mahdollisuutta sinänsä, vaan viittaan sen osalta 

siihen, mitä esitin valiokunnassa tämän asian käsittelyssä 23.4.2004 antamassani lausunnossa 

(erit. s. 3 keskellä). Rajoitun esittämään joitakin vain juuri tässä lisäkysymyksessä esitettyä 

"mallia" koskevia näkökohtia. 
 

Kysymys voidaan ymmärtääkseni käsittää ja pelkistää näin: Jos "täyttä" pakkojäsenyyttä ts. 

jäsenenä oltava niin kauan kuin opiskelee perustutkintoa ko. laitoksessa - ei pidettäisi 
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perustuslain sallimana, muuttuisiko tilanne merkittävästi, jos oppilaitokseen tullut tosin 

merkittäisiin suoraan lain nojalla oppilaskunnan jäseneksi, mutta hänellä ei olisi mitään pakkoa 

pysyä jäsenenä. Jäseneksi tulemisen ja jäsenenä pysymisen pakollisuutta voidaan pitää 

voimakkaampana negatiivisen yhdistymisvapauden rajoittamisena kuin pelkkää jäseneksi 

tulemisen pakollisuutta, johon ei liity jäsenenä pysymisen pakollisuutta. Kysymyksessä ei tässä 

tietysti ole vain jokin vailla konkretiaa oleva malli sinänsä, vaan mallin toteuttamisessa voisi olla 

erilaisia käytännön variaatioita, joiden voitaisiin samalla katsoa merkitsevän aste-eroja      

perusoikeuden rajoituksen tuntuvuudessa. Tällaisten 

käytännön variaatioiden ääripäinä voisivat olla esim. yhtäältä eroamismahdollisuus, joka 

on sidottu vaativiin kriteereihin ja aikaa vievään menettelyyn, ja toisaalta mahdollisuus 

varmistaa jotakuinkin välitön ero vaikkapa vain rastimalla tietty kohta oppilaaksi 

ilmoittautumislomakkeessa. 

Äärivaihtoehtojen ja niihin liittyvien kysymysten havainnollistamiseksi voidaan kuvitella 
kaksi vaihtoehtoa, a) ja b). Vaihtoehdossa a) opiskelijalle ilmoitetaan, että hän opiskelijaksi 
tullessaan tulee suoraan lain nojalla oppilaskunnan jäseneksi ja että hänen katsotaan 
toisaalta vapautuneen tästä jäsenyydestä - esim. kuukauden kuluttua ja ilman 
jäsenmaksuvelvollisuutta - jos hän ilmoittautuessaan merkitsee tällaisen tahtonsa 
lomakkeen asianomaiseen kohtaan. Vaihtoehdossa b) opiskelijalla on ko. lomakkeessa 
valittavanaan kaksi vaihtoehtoa: hän joko ilmoittaa haluavansa tulla opiskelijakunnan 
jäseneksi tai hän ilmoittaa haluavansa pysyä jäsenyyden ulkopuolella. Käytännön ero 
vaihtoehtojen välillä voisi olla mitätön. Periaatteellinen ero voisi silti olla huomion 
arvoinen: vaihtoehtoa b) voitaisiin pitää negatiivisen yhdistymisvapauden kannalta 
ongelmattomana, vaihtoehto a) ei sitä välttämättä olisi. - Oma kysymyksensä tietysti olisi, 
mitä todellista hyötyä voitaisiin saavuttaa a) vaihtoehdon kaltaisella järjestelyllä. 

 
 

Riippumatta eri järjestely variaatioiden välisten erojen mahdollisesta vaikutuksesta 

perustuslainmukaisuusarviointeihin on asiassa mielestäni tarpeen kiinnittää huomiota erääseen 

periaatteelliseen näkökohtaan. Jos perustuslakivaliokunta ilmituo lähtevänsä siitä, että tiettyä 

yhteisöä koskeva pakkojäsenyysjärjestely ei asiallisesti ottaen ole sopusoinnussa negatiivisen 

yhdistymisvapauden suojan kanssa, voidaanko samalla pitää asianmukaisena sitä, että lainsäätäjä 

kuitenkin luo pakkojäsenyyden, mutta kokonaisuutta sikäli pehmentäen, että jäsenyydestä pääsee 

irti? Minusta selvin lähtökohta tässä olisi se, että negatiivista yhdistymisvapautta ei aiota rajoittaa 

kysymykseksi eroamismahdollisuuden turvaamisesta, vaan negatiiviseen yhdistymisvapauteen 

luetaan hyvin selvästi myös vapaus jäseneksi tulemispakosta. Tämän mukaisesti olisi, jos 

pakkojäsenyys tietyssä yhteisössä katsotaan perustuslain normiin soveltumattomaksi, kielletyksi 

katsottava myös pakollinen jäseneksi tuleminen. Tämänkaltaisesta näkemyksestä näyttää myös 

perustuslakivaliokunta lähteneen käsitellessään vuoden 1998 valtiopäivillä 

metsänhoitoyhdistyksiä koskenutta esitystä (pevl 1/98 vp). Valiokunta totesi tuolloin mm.: 



 

 

"Hallitusmuodon 10 a §:n tulkinnassa on lähdettävä siitä, ettei yhdistyksen jäsenyyden 
yleisenä periaatteena voi olla automaattinen, suoraan lain säännösten perusteella 
määräytyvä jäsenyys, vaikka siitä voisikin kieltäytyä. Yhdistymisvapauden lähtökohtana 
tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen 

 
tahdonilmaisuun perustuva liittyminen yhdistykseen. Vain näin toteutuu 
täysimääräisesti vaatimus, että jokaisella on oikeus kuulua tai olla kuulumatta 
yhdistykseen." 

 
 
 

"Jäseneksi tulemiseen voidaan pakottaa, vaikka jäsenenä pysymiseen ei "- ajattelun 

hankaluutta voi havainnollistaa myös kuvitelluilla esimerkeillä pakollisesta lyhytaikaisesta 

jäsenyydestä joissakin selvästi mielipiteen vapauteen tai arvostuksiin liittyvissä yhteisöissä 

(vaikkapa puolueet, eläinsuojelu}ärjestot, metsästysseurat). 
 

Kuten  edellä  todetusta  ilmenee  ,  en  pidä  suoraan  lain  nojalla  jäseneksi  tulemisen  ja  

eroamismahdollisuuden yhdistelmää asianmukaisena järjestelynä, jos ko. asiassa lähdetään 

siitä, että pakkojäsenyys ei negatiivisen yhdistymisvapauden vuoksi ole mahdollinen. Jos 

tällaiseen ajatteluun kuitenkin mennään, on mielestäni välttämätöntä, että eroamiseen todella 

taataan riidaton, vaivaton ja viivytyksetön mahdollisuus. — En pysty arvioimaan, mitä etuja 

tällaisella järjestelyllä tässä ehkä voitaisiin saavuttaa verrattuna siihen normaalitilanteeseen, 

jossa yksilö vapaasti päättää jäseneksi liittymisestä. 
 

Kun pakkojäsenyysmahdollisuuksien yhteydessä on aivan oleellinen merkitys sillä, mitä ko. 

yhteisö tekee ja voi tehdä, viittaan vielä lopuksi siihen , mitä 23.3.2004 lausuin yliopistolain 40 

§:n sanontojen seuraamisesta 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

Perustuslakivaliokunta on pyytänyt minulta kirjallista lausuntoa siitä, olisiko 

valtiosääntöoikeudellisesti hyväksyttävää järjestää ammattikorkeakoulujen oppilaskunnan 

jäsenyys niin sanotun automaattijäsenyyden pohjalla. Tämän mukaan ammattikorkeakoulun 

päätoimiset opiskelijat liittyisivät automaattisesti oppilaskunnan jäseniksi tullessaan koulun 

oppilaiksi, kuitenkin niin, että opiskelijalla olisi oikeus erota koska tahansa oppilaskunnan 

jäsenyydestä ja että tästä mahdollisuudesta opiskelijalle annettaisiin selkeä ja yksiselitteinen 

tieto opiskelijalle hänen tultuaan oppilaskunnan jäseniksi. Automaattijäsenyyttä 

perusteltaisiin oppilaskunnan julkisoikeudellisella asemalla ja julkisoikeudellisilla tehtävillä 

sekä "tiedekorkeakoulujen" oppilaskuntien asemalla. 
 

Opiskelijakuntaa koskevat säännökset myös hallituksen vuoden 2002 valtiopäiville antamassa 

esityksessä ammattikorkeakoululaiksi (HE 206/2002 vp) perustuivat pakkojäsenyydelle. 

Perustuslakivaliokunnan esityksestä antamassa lausunnossa 74/2002 vp selostettiin 

perustuslain 1 3 §:n 2 momentin säännöstä negatiivisesta yhdistymisvapaudesta ja 

perusoikeusuudistuksen esitöissä (HE 309/1993 vp, s. 60) niin sanotuista julkisoikeudellisista 

yhdistyksistä ja niiden pakko- tai automaattijäsenyydestä esitettyjä lausumia. Niin ikään siinä 

selostettiin perustuslakivaliokunnan uusien perusoikeussäännösten voimassa ollessa antamia 

lausuntoja, joista toinen (1/1998 vp) koski metsänhoitoyhdistyksiä ja toinen (3/1997 vp) 

yliopistojen ylioppilaskuntia. Ensin mainitussa lausunnossa todettiin, että 

"yhdistymisvapauden lähtökohtana tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen 

tahdonilmaisuun perustuva liittyminen yhdistykseen" ja että "näistä lähtökohdista voidaan 

poiketa vain, jos poikkeamiselle on olemassa erityiset yhdistymisvapauden kannalta 

hyväksyttävät perusteet, kuten perusteltu tarve järjestää yhdistys lailla julkista tehtävää 

varten". Ylioppilaskunnista valiokunta puolestaan katsoi, että niiden pakkojäsenyys oli 

sinänsä hyväksyttävissä perustuslain kannalta etenkin, kun ylioppilaskuntaa oli vanhastaan 

pidettävä osana itsehallinnollista yliopistoa ja kun sillä oli merkittävä osuus yliopiston 

hallinnossa. 

• i -  2 

Ammattikorkeakouluja koskevasta lakiehdotuksesta valiokunta sen sijaan totesi, että siinä 

ehdotettu sääntely ei ole sopusoinnussa viittaamieni perusoikeusuudistuksen esitöissä ja 

perustuslakivaliokunnan aikaisemmissa lausunnoissa omaksuttujen kantojen kanssa. Lainaan näiltä 

osin valiokunnan lausuntoa 74/2002 vp in extenso: 
 
 



 

 

"Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta ei muodosta ylioppilaskuntaan rinnastettavaa perinteistä 
osaa ammattikorkeakoulusta, vaan säännökset opiskelijakunnasta ja sen pakkojäsenyydestä olisivat 
uusia. Opiskelijakunnalla ei yhdistyksenä ole osuutta ammattikorkeakoulun hallinnossa. 
Sanamuodoltaan aatteellisen yhdistyksen säännöille ominaista yleispiirteisyyttä vastaava 42 §:n 2 
momentin säännös opiskelijakunnan tarkoituksesta ei muodosta perustetta opiskelijakunnan 
pakkojäsenyydelle. Opiskelijakunnan osallistuminen esityksen perusteluissa mainittuihin tutor-
toimintaan, kansainväliseen opiskelijavaihtoon ja urarekrytointiin ei muodosta sellaista julkista 
tehtävää, jota valiokunta on edellä mainitussa lausunnossaan v. 1997. Säännös opiskelijakunnan 
pakkojäsenyydestä 42 §:n 1 momentissa on näin ollen vastoin perustuslaissa turvattua 
yhdistymisvapautta." 
 

Nyt kaavailtu automaattijäsenyys poikkeaa hallituksen esityksessä 206/2002 vp samoin kuin nyt 

käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä 24/2004 vp ehdotetusta pakkojäsenyydestä siinä, että 

opiskelijalla olisi oikeus milloin tahansa erota oppilaskunnasta. Perustuslakivaliokunta on 

aikaisemmin ottanut tällaiseen järjestelyyn nimenomaisen kannan metsänhoitoyhdistystä 

koskevassa lausunnossaan 1/1998 vp. Lakiehdotuksessa, jota lausunnossa 1/1998 vp arvioitiin, oli 

omaksuttu nyt ehdotetun kaltainen malli: jäsenyys perustui suoraan lakiin, mutta siitä oli 

mahdollisuus kieltäytyä (ks. voimassa olevan metsänhoitoyhdistyksistä annetun lain 6.1 §). 

Perustuslakivaliokunta piti myös tällaista järjestelyä perustuslaissa turvatun yhdistymisvapauden 

rajoituksena. Valiokunta otti kantaa juuri tämän kaltaiseen automaattijäsenyyteen todetessaan, että 

"yhdistymisvapauden lähtökohtana tulee olla vapaaehtoinen ja nimenomaiseen tahdonilmaisuun 

perustuva liittyminen yhdistykseen". Valiokunta katsoi tällaisenkin jäsennysjärjestelyn poikkeavan 

sillä tavoin perustuslain edellyttämästä lähtökohdasta, että sen valtiosääntöoikeudellinen sallittavuus 

vaati "erityisiä yhdistymisvapauden karmalta hyväksyttäviä perusteita, kuten perusteltua tarvetta 

järjestää yhdistys lailla julkista tehtävää varten". Tällaisten perusteiden käsilläolon 

ammattikorkeakoulun oppilaskuntien aseman sääntelyn yhteydessä perustuslakivaliokunta on 

puolestaan lausunnossaan 74/2002 vp nimenomaisesti kiistänyt. 
 

Perustuslakivaliokunnassa oli kyseistä lakiehdotusta käsiteltäessä keskusteltavana myös 

sivistysvaliokunnassa laadittu luonnos, jonka mukaan jäsenyys olisi perustettu 

automaattijäsenyyteen. Keskustelun pohjalta ei laadittu lausuntoa, mutta olen ymmärtänyt, että 

perustuslakivaliokunnassa käyty keskustelu ja valiokunnan pyytämät asiantuntijalausunnot johtivat 

siihen, että sivistysvaliokunta luopui harkitsemastaan muutoksesta. 
 

Käsiteltävänä olevassa lakiehdotuksessa ehdotetaan oppilaskunnan uutena tehtävänä osallistumista 

opiskelijaedustajien valintaan. Olen 23.3.2004 antamassani perustuslakivaliokunnalle antamassani lausunnossa 

pitänyt kyseenalaisena, riittääkö pelkästään tämä tehtävä perusteeksi negatiivisesta yhdistymisvapaudesta 

poikkeamiselle: opiskelijaedustajien valinta voidaan järjestää muutoinkin kuin pakkojäsenyyteen perustuvan 

opiskelijakunnan välityksellä. Minulla ei ole syytä muuttaa tätä kantaani. 



 

 

 

Automaattijäsenyyden hyväksyttävyydelle luonnostelluista perusteluista on todettava, että oppilaskunnan 

julkisoikeudellista asemaa ei sinänsä voi pitää perusteena negatiivisen yhdistymisvapauden rajoittamiselle. 

Valtiosääntöinen ongelmahan on juuri se, voidaanko perustuslaissa turvattu yhdistymisvapaus huomioon ottaen 

oppilaskunnille perustaa pakko/automaattijäsenyyteen perustuva julkisoikeudellinen asema. 
 

Rinnastus yliopistojen ylioppilaskuntiin (joita saamassani lausuntoluonnoksessa kutsutaan "tiedekorkeakoulujen 

oppilaskunniksi") ei myöskään perustele pakko/automaattijäsenyyden sallittavuutta. Kuten 

perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 3/1997 korostanut, ylioppilaskunnat ovat vanhastaan osa 

itsehallinnollista yliopistoa. Olennainen asia ei ole se, että yliopistoilla ja niiden ylioppilaskunnilla on takanaan 

pitkä historia, jota ammattikorkeakouluilla ei uuden tyyppisinä oppilaitoksina tieteenkään voi olla. Olennaista on 

se, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut ovat yliopistoja luonnehtivien tutkimuksen ja ylimmän opetuksen sekä 

opiskelun kiinteän vuorovaikutuksen vuoksi erityyppisiä laitoksia. Yliopistoilla harjoitettava tutkimus, sen 

edellyttämä tieteen vapaus ja tähän liittyvä tutkimukseen perustuvan ylimmän opetuksen sekä opiskelun vapaus 

perustelevat yliopistojen itsehallintoa, josta on otettu nimenomainen säännös perustuslain 123 §:ään. Itsehallinto 

kuuluu yliopistoyhteisölle, jonka olennainen osa opiskelijat yliopiston perustavien toimintaperiaatteiden - 

tutkimuksen, ylimmän opetuksen ja opiskelun ykseys - mukaisesti ovat. Tähän perustuslakivaliokunta on 

viitannut todetessaan, että yliopistot ovat vanhastaan osa itsehallinnollista yliopistoa. 
 

Uutta perustuslakia säädettäessä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilainen luonne sai myös oikeudellisen 

vahvistuksensa. Kuten hallituksen esityksessä uudeksi perustuslaiksi (HE 1/1998 vp) on todettu, 123 §:ssä 

tarkoitettu itsehallinto, jonka perustelut ovat perustuslain 16.3 §:n mukaisessa tieteen, ylimmän opetuksen (ja 

opiskelun) vapaudessa, koskee nimenomaan ylipistoja mutta ei ammattikorkeakouluja. Myös Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen käytännössä ylioppilaskuntien   pakkojäsenyys   on   hyväksytty   sillä   perusteella,   

että ylioppilaskunnat ovat osa itsehallinnon omaavia julkisia laitoksia. 
 

Lopuksi on syytä korostaa, että ammattikorkeakoulujen oppilaskuntien pakko/automaattijäsenyyden 

valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa lähtökohtana on näiden oppilaitosten yksittäisten opiskelijoiden 

yhdistymisvapaus, jota voidaan rajoittaa vain, mikäli tälle on osoitettavissa hyväksyttävät perusteet. 

Valtiosääntöoikeudellisesti kysymys ei ole mistään yliopistojen ja niiden ylioppilaskuntien sekä 

ammattikorkeakoulujen ja niiden oppilaskuntien "yhdenvertaisuudesta". 
 
 
Lopella 17.10.2004 

Kaarlo 
Tuori 


