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                   PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA  23.10.2007  KELLO  10
                   HE  97/07 vp  laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain
                   muuttamisesta

Yliopistolain ja ammattikorkeakoululain säännösten mukaan on yliopistoissa

korkeakoulututkintoon ja ammattikorkeakouluissa  vastaavasti

ammattikorkeakulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtava opetus

opiskelijalle  maksutonta. Muu opetus ammattikorkeakouluissa ja  avoimeen yliopistoon

kuuluva opetus ja täydennyskoulutus yliopistoissa voi kuitenkin olla maksullista.

Säännösten on katsottu estävän  tietylle opiskelijaryhmälle osoitetun tutkintoon johtavan

koulutuksen myynnin.  Lakeja ehdotetaan nyt muutettavaksi niin, että ulkomaalaisille

suunnattu tutkintoon johtava tilauskoulutus voitaisiin laissa osoitetuissa rajoissa  tehdä

korkeakouluissa ja ammattikorkeakouluissa maksulliseksi.

Esityksen perusteluihin sisältyy ehdotusten  suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä

koskeva jakso.   Siinä on erikseen käsitelty yhdenvertaisuutta koskevan PL 6 §:n,

yhtäläisten opiskelumahdollisuuksien turvaamista koskevan PL  16,2 §:n ja

yhdistymisvapautta koskevan  PL  13 §:n säännösten merkitystä tässä yhteydessä.

Yhdistymisvapauden suojan tarkastelu tässä yhteydessä vaikuttaa jotenkin haetulta.

Yhdenvertaisuusnormin   ja  myös kouluttautumismahdollisuuksien yhdenmukaisuutta

koskevan normin merkitystä on sen sijaan ollut aiheellista tarkastella ja  siihen on tässäkin

syytä  kiinnittää lyhyesti huomiota.

Perusoikeuksien suoja koskee lähtökohtaisesti kaikkia Suomen oikeudenkäyttöpiirissä

olevia heidän kansalaisuudestaan riippumatta. (Perusoikeuksien suojan ulottaminen

muihinkin kuin kansalaisiin oli yksi vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen keskeisistä
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periaatteellisista  uutuuksista.) Perustuslain 6 §:n mukainen  oikeus tulla kohdelluksi

yhdenvertaisesti ja   PL 16,2 §:n mukainen oikeus  yhtäläisiin mahdollisuuksiin muun kuin

perusopetuksen saamisessa koskee siten myös kaikkia Suomen oikeudenkäyttöpiirissä

olevia  ei-kansalaisia. Mahdollisuus päästä tutkintoon johtavaan opetukseen

korkeakoulussa tai ammattikorkeakoulussa ja tällaisen opetuksen maksuttomuus tai

maksullisuus ovat yksilön oikeusaseman kannalta merkittäviä etuja.  Näissä eduissa ei ole

kysymys yksityisoikeudellisista järjestelyistä, vaan  tutkinnot ja niihin johtavan opetuksen

antaminen on oleellisesti julkisoikeudellisesti säädelty.  Sellaiset säätelyt, jotka voivat

merkitä kansalaisten ja ei-kansalaisten  aseman merkittävää erilaisuutta  tutkintoon

johtavaan koulutukseen pääsemisessä tai   koulutukseen osallistumisen

maksuttomuudcssa/maksullisuudessa ovat siten lähtökohdaltaan ongelmallisia

perusoikeussuojan kannalta.

Yhdenmukaista kohtelua edellyttävät säännökset perustuslaissa eivät kuitenkaan  täysin

sulje  pois  mahdollisuutta  erilaiseen  kohteluun.   Kysymys   on  asiallisesti   siitä,  onko

erilaiseen kohteluun,  eli eri asemaan asettamiseen  PL 6,2 §:n mielessä,  olemassa

mainitussa säännöksessä tarkoitettu hyväksyttävä peruste.  Perustuslakivaliokunnan

käytännössä on eri yhteyksissä otettu kantaa siihen,  onko tietynlainen erontekoperuste

tietynlaisen edun tai oikeuden  kohdalla hyväksyttävä. Käytäntöä laajemmin

tarkastelematta viittaan tässä  lyhyesti  kolmeen lausuntoon.

Lausunto pevl 9/00 vp  koski  esitystä laeiksi eräiden opetustointa koskevien lakien

muuttamisesta.   Esityksessä ehdotettiin  taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin  uutta

säännöstä, jonka mukaan koulutuksen järjestäjä voi tehdä yhden tai useamman kunnan tai

muun koulutuksen järjestäjän kanssa sopimuksen oppilaiden ottamisesta.  Tällöin

sopimuksessa tarkoitetuille sekä kunnan järjestämässä koulutuksessa omasta kunnasta

tuleville hakijoille voitiin antaa etusija sen estämättä, että laissa muuten edellytettiin

hakijoihin sovellettavaksi yhdenmukaisia valintaperusteita. Ehdotukseen sisältyi myös

säännös, jonka mukaan  koulutuksen järjestäjällä oli oikeus määrätä oppilailta perittävät

maksut  erisuuruisiksi siitä riippuen, tuliko oppilas omasta kunnasta tai kustannusten

jakamisesta  tehdyn sopimuksen osapuolena olevasta kunnasta vai muualta.  Valiokunta

totesi näistä ehdotuksista mm.:

   ”Valiokunnan mielestä ehdotetuille oppilaaksi ottamista koskeville säännöksille on
perustuslain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu ja viime kädessä perustuslain 121 §:ssä
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vahvistettuun kunnalliseen itsehallintoon  palautuva hyväksyttävä syy. Tällaista syytä
ei kuitenkaan ole käsillä silloin, kun opetuksen järjestäjänä on taiteen
perusopetuksesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitettu valtion oppilaitos… .
…
… Erisuuruisille  oppilasmaksuille on edellä esitetyt  kunnalliseen itsehallintoon
liittyvät hyväksyttävät syyt. Valtion oppilaitokset on kuitenkin rajattava myös tämän
säännöksen ulkopuolelle, jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä. Valiokunta korostaa, että oppilasmaksujen tulee kaikissa
tapauksissa olla ehdotetussa säännöksessä  mainitulla tavalla kohtuullisia. Maksujen
välisiä eroja ei siten saa määrätä  kohtuuttoman suuriksi.”

Lausunto 14/03 vp koski  opintotukilain  sekä lukiokoulutuksen ja ammatillisen

koulutuksen  opiskelijoiden  koulumatkatuesta annetun lain muuttamista.  Lausunnon

lopulla käsiteltiin lyhyesti säännöstä, jonka mukaan ulkomailla harjoitettaviin opintoihin

myönnettiin opintotukea vain  Suomen kansalaisille.  Valiokunta totesi tästä seuraavan:

 ”Yhdenvertaisuus. Perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussääntelyn kannalta voidaan
nähdä jonkinasteisena pulmana, että ulkomailla harjoitettaviin opintoihin
myönnetään opintotukea 1 §:n 4 momentissa mainituilla edellytyksillä vain Suomen
kansalaiselle. On kuitenkin selvää, ettei valtio ole yleisesti velvollinen tukemaan
täällä asuvien ulkomaalaisten opiskelua ulkomailla. Valiokunnan saaman selvityksen
mukaan Euroopassa vain Pohjoismaat myöntävät ylipäätään opintotukea tutkinnon
suorittamiseen ulkomailla ja tätä tukea myönnetään pääsäännön mukaan vain oman
maan kansalaisille. Opintotukijärjestelmien eurooppalaisen sääntelyn tällaisessa
kehitysvaiheessa on valiokunnan mielestä hyväksyttävää rajata muut kuin Suomen
kansalaiset käsillä olevan opintotukimuodon ulkopuolle. Perustuslain
yhdenvertaisuussäännökset toisaalta puoltaisivat sääntelyn kehittämistä siten, että
opintotukea ulkomailla harjoitettaviin opintoihin voitaisiin myöntää myös Suomessa
vakinaisesti asuvalle ulkomaalaiselle samankaltaisin edellytyksin kuin Suomen
kansalaiselle.”

Lausunto  22/04 vp  koski asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön soveltamisesta

annetun lain  ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamista.  Valiokunta  totesi  esitykseen

sisältyvän ns. soveltamisalalain  (Suomessa) asumista koskevat säännökset   hyvin

merkittäviksi  monien sosiaaliturvaetuuksien saamisedellytysten kannalta.

Valtiosääntöoikeudelliselta kannalta merkittävänä valiokunta piti erityisesti ehdotuksen 3 a

§:ää, joka koski maahan muuttavien henkilöiden Suomessa asumista määrittäviä sääntöjä.

Säännöksen 3 momentin mukaan  maahanmuuttoa yksinomaan opiskelutarkoituksessa  ei

katsottu vakinaiseksi asumiseksi. Valiokunta totesi tästä säännöskohdasta seuraavasti:

”Erityissäännös Suomeen tulevista opiskelijoista 3 a §:n 3 momentissa sulkee tämän
ryhmän lähtökohtaisesti sosiaaliturvajärjestelmän ulkopuolelle. Koska sääntelylle ei
ole esitetty mitään hyväksyttävää perustetta, se ei ole sopusoinnussa perustuslain 19
§:n 2 momentin kanssa. Valtiosääntöoikeudellisessa mielessä hyväksyttävä peruste
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valiokunnan mielestä olisi ainakin se, että ehdotus vastaa eurooppalaista sääntelyä ja
rakentuu siten tavallaan vastavuoroisuuden varaan (vrt. PeVL 14/2003 vp , s. 4).
Jollei säännökselle ole tällaista hyväksyttävää syytä, se on poistettava
lakiehdotuksesta tavallisen lainsääätämisjärjestyksen edellytyksenä.”

Ehdotuksessa tarkoitettua tilauskoulutusta voitaisiin antaa myös Suomen ulkopuolella

(Näin ainakin yliopistolain muutosehdotuksen perustelut, s. 5,I).  Tarkastelen tässä

tilannetta vain Suomessa annettavan opetuksen kannalta. Ehdotus tulee merkitsemään sitä,

että   esimerkiksi  yliopistoissa    tutkintoon johtavaa opetusta annetaan  maksuttomana ja

voidaan   sen lisäksi antaa   joillekin ulkomaalaisille maksullisena.  Maksullisuus  näissä

tilanteissa kytkeytyy  kansallisuuteen.  Se ei sen sijaan ainakaan välttämättä kytkeydy

(vakinaiseen ) asuinpaikkaan.   Pidän tällaista  kansalaisuuteen liittyvää koulutuksen

maksullisuusjärjestelyä perustuslakivaliokunnan edellä viitatun  käytännön valossa

kuitenkin perustuslain  6 §:n ja  16,2 §:n  kannalta lähtökohtaisesti hyväksyttävänä.  Osaksi

on kysymys siitä, että kaikilla on kansalaisuudesta riippumatta oikeus pyrkiä  tutkintoon

johtavaan maksuttomaan koulutukseen.  Osaksi on kysymys siitä , että

kansalaisuusedellytystä voidaan sillä tavoin toteutettuna kuin ehdotuksessa on tehty pitää

koulutuksen maksullisuuden kaltaisessa kysymyksessä hyväksyttävänä erilaiseen asemaan

asettamisen  perusteena. (Ehdotetun järjestelyn suhde valiokunnan kannanotoissa

mainittuun ”eurooppalaiseen sääntelyyn” ei ehkä ole  oikein selvä, mutta järjestelyä tuskin

voidaan  leimata tällaisen sääntelyn vastaiseksi.)

Vaikka ehdotetun sääntelyn  keskeistä sisältöä onkin mielestäni pidettävä valtiosääntöön

sopivana, on sääntelyn toteutuksen kuitenkin täytettävä perusoikeuksia koskevalle

säätelylle yleensä asetettavat , esim. laintasoisuutta ja säätelyn tarkkarajaisuutta koskevat

vaatimukset.  Tässä suhteessa voi vielä olla aihetta kiinnittää huomiota joihinkin

yksityiskohtiin.

Yliopistolakiin ehdotetun uuden 8 a §:n mukaan  tilauskoulutusta voitaisiin järjestää

”opiskelijaryhmälle”.  Perustelujen mukaan (s. 5,I) ko. opetusta ei siten voitaisi järjestää

”yksittäiselle opiskelijalle” , mutta tietyissä tilanteissa opetusta voitaisiin  kuitenkin antaa

”vain pienelle erityisryhmälle”.    En tiedä, mitä tällaiset määrittelyt voivat merkitä

käytännössä.    Sääntelyn  väljyyttä  voi  tässä  lisätä  se,  että     ko.  tutkintoon  (  esim.

”normaaliin” maisterin tutkintoon) johtavaa opetusta kokonaisuudessaan tuskin

välttämättä järjestetään erillisenä   ko. ”ryhmälle”, vaan  ”ryhmän” jäsenet voivat  suorittaa
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osan tutkinnon vaatimuksista  osallistumalla ko. tutkinnon yleiseen opetukseen.   Tällaisilta

osiltaan  on ”ryhmälle” tilattu koulutus    sisällöltään enemmänkin ryhmän jäsenille

maksulla hankittua opiskeluoikeutta.  Ehkä säännöstekstissä tai  ainakin perusteluissa olisi

aihetta hieman seikkaperäisemmin osoittaa, mitä ”opiskelijaryhmä”  ja sille järjestettävä

opetus tässä voi tarkoittaa ja voiko laki käytännössä  merkitä myös esim. sitä, että jokin

ETA:n ulkopuolinen maa (tai muu laissa tarkoitettu taho)  maksaa  muutaman

korkeakoulukelpoisen kansalaisensa  normaalit tutkinto-opinnot suomalaisessa

korkeakoulussa.

Jos viimeksi mainituin kaltaisia tilanteita pidetään ehdotetun säätelyn puitteissa

mahdollisena,   olisi minusta ollut paikallaan kiinnittää  jo yhdenvertaisuuskysymyksenkin

vuoksi enemmän huomiota korkeakouluopetukseen pääsyn edellytyksiin.  Yliopistolakiin

ehdotetun uuden 8 a §:n mukaan tilauskoulutukseen osallistuviin sovelletaan  mm.

yliostolain 18 §:ää, joka koskee kelpoisuutta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin.

Perusteluissa todetaan tähän liittyen, ettei tarkoituksena ole , että tilauskoulutuksen avulla

olisi mahdollisuus saavuttaa yliopistotutkinto lievemmin vaatimuksin kuin normaalissa

tutkinto-opetuksessa.  Mitä tämä tarkkaan ottaen  voi merkitä käytännössä , jää kuitenkin

avoimeksi, kun tilauskoulutukseen tuleviin  ei – sinänsä ehkä ymmärrettävästi – edellytetä

sovellettavaksi yliopistolain 18 §:ää,  jossa säädetään mm. opiskelemaan pyrkijöiden

karsintamahdollisuudesta ja  valintaperusteista.  Lakiehdotuksen mukaan on ilmeisesti

mahdollista  tulla tilauskoulutuksen  puitteissa yliopistoon  opiskelemaan  tutkintoa, jota

yleensä pääsee opiskelemaan  vain pääsykokeen ja karsinnan kautta. Lakiehdotus ei

ainakaan sulje pois mahdollisuutta, että  tällainen tilauskoulutukseksi todettu opiskelu

huomattavalta osin (tai ehkä kokonaankin) tapahtuu osallistumisena normaaliin ko.

tutkintoa varten järjestettyyn opetukseen.   Tilanne voi merkitä sitä, että tiukan

pääsykokeen takana oleviin opintoihin voi tosiasiassa  päästä ilman mitään pääsykoetta.

Tilanteen ei tarvitse käytännössä merkitä näkyvää ongelmaa. Voidaan ajatella, että lakia

tullaan pääasiassa soveltamaan joihinkin erityisopintoihin, että valintaperusteet kuuluvat

paljolti yliopistojen  autonomiansa puitteissa   päättämiin asioihin ja että yliopistot

pystyvät huolehtimaan   riittävien tasovaatimusten  soveltamisesta tilausopintoihin

hyväksyttäviin.   Minusta ei kuitenkaan ole  asianmukaista, että  joihinkin tutkintoihin

johtavaan opetukseen pääsemisessä sovellettavan karsinnan  - karsinnassa  noudatettujen

vaatimusten  -  mahdollinen merkitys  samaan tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen
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hyväksymisen yhteydessä on lakiehdotuksessa ja perusteluissa kokonaan sivuutettu.

Asetelmalla voi olla myös yhdenvertaisuusulottuvuuksia.  Kuviteltua esimerkkiä käyttäen:

Jos  vaikkapa neljä vakinaisesti  Helsingissä asuvaa Venäjän kansalaista haluaa suorittaa

Helsingissä  OTK-tutkinnon , he voisivat päästä tiedekuntaan opiskelemaan vain

valintakokeen kautta. Jos Venäjän suurlähetystö haluaa  tilauskoulutuksena maksaa neljän

Helsingissä vakinaisesti asuvan Venäjän kansalaisen  OTK-_tutkintoon johtavat opinnot

Helsingissä, vaadittaisiinko, jos yliopisto suostuu opetuksen järjestämiseen, heiltä muuta

kuin yliopistolain  18 a §:n mukainen  yleinen korkeakoulukelpoisuus?  Jos tällainen

tilauskoulutus olisi pääosin osallistumista yleiseen OTK-opetukseen, miten  olisi

perusteltava opiskelemaan pääsemiseen  kohdistuvien vaatimusten  merkittävä erilaisuus?

Erilaisten vaatimusten asettamiselle  saattaa olla hyväksyttäviä perusteita, mutta voidaanko

– jos edellä lausunnosta pevl 22/04 vp  lainatun kohdan ajattelua seurataan -  niistä täysin

vaieta  lakia säädettäessä ?


