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Perustuslakivaliokunta

Hallituksen esitys HE 256/2006 vp laiksi yliopistolain muuttamisesta

Hallituksen esityksen tarkoituksena on antaa kaikille yliopistoille oikeus omaan
omaisuuteen, jota hallinnoitaisiin yliopistorahastoissa erillään valtion budjettitaloudesta.
Omaa omaisuuttaan koskeviin oikeustoimiin yliopistot saisivat oikeushenkilöllisyyden.
Oikeushenkilöllisyys olisi tarpeellinen myös sen takia, että yliopistorahastot tulee erottaa
selkeästi valtiosta, koska valtio ei vastaisi yliopistorahastojen velvoitteista.

Suomen perustuslain 123 §:n mukaan yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin lailla
tarkemmin säädetään. Esitettävät yliopistorahastot eivät rajoita yliopistojen itsehallintoa,



vaan se laajentaisi yliopistojen itsehallinnollista asemaa antamalla kaikille yliopistoille
yhdenvertaisesti oikeuden omaan omaisuuteen ja sitä koskevaan itsenäiseen
päätöksentekoon.

Nykyisin yliopistolle osoitetut lahjoitusvarat tulevat osaksi valtion talousarviotaloutta. Osa
lahjoittajista on osaltaan tästä syystä osoittanut lahjoituksiaan yliopistoista erillisille
säätiölain mukaisille yliopistojen tukisäätiöille.

Suomen perustuslain 87 §:ssä säädetään talousarvion ulkopuolisista rahastoista. Pykälän
mukaan lailla voidaan säätää valtion rahaston jättämisestä talousarvion ulkopuolelle, jos
valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä välttämättä edellyttää. Talousarvion ulkopuolisen
rahaston perustamista taikka tällaisen rahaston tai sen käyttötarkoituksen olennaista
laajentamista tarkoittavan lakiehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan eduskunnassa
vähintään kahden kolmasosan enemmistö annetuista äänistä.

Yliopistorahastot eivät ole perustuslain 87 §:ssä tarkoitettuja talousarvion ulkopuolisia
rahastoja. Yliopistorahastot ovat itsenäisiä oikeushenkilöitä eivätkä ne siten ole valtion
rahastoja, koska hallituksen esityksen mukaan valtio ei vastaa niiden velvoitteista. Syynä
yliopistorahastojen perustamiselle ei ole valtion pysyvän tehtävän hoitaminen, joka
edellyttäisi rahastojen perustamista. Yliopistojen yliopistolain mukaiset tehtävät toteutetaan
valtion talousarvion kautta osoitettujen toimintamenojen puitteissa valtion tilivirastoina
toimivissa yliopistoissa. Yliopistorahastojen perustamisessa tai toiminnassa ei siten ole
kysymys valtion pysyvän tehtävän toteuttamisesta, vaan mahdollisten vapaaehtoisuuteen
perustuvien lahjoitusvarojen kanavoinnista yliopistojen haltuun niiden itsehallinnollisen
päätöksentekonsa alaiseksi.

Perustuslain 124 §:ssä säädetään hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle.
Hallituksen esityksessä ei anneta yliopistorahastoille yliopistolaissa tai sen nojalla
annetuissa asetuksissa säädettyjä yliopistoille annettuja julkisia hallintotehtäviä.
Yliopistorahaston
tarkoituksena on tukea yliopistojen toimintaa ja yliopiston tehtävien täyttämistä. Edellä
mainitun perusteella yliopistorahastot eivät ole ristiriidassa perustuslain 124 §:n kanssa.

Perustuslain 84 §:ään sisältyy valtion talousarvion täydellisyysperiaate. Sen mukaan
valtion talousarvioon otetaan erikseen säädetyin poikkeuksin kaikki varainhoitovuoden
tulot ja menot. Täydellisyysperiaatteeseen liittyy seivyysperiaate, jonka mukaan budjetin
on oltava yksiselitteisen selkeä. Hallituksen esityksen tarkoituksena on yliopistorahastojen
jättäminen valtion talousarvion ulkopuolelle. Tämä ei ole kuitenkaan
täydellisyysperiaatteen kannalta ongelma, koska vakiintuneen tulkinnan mukaan tulot ja
menot, joiden puolesta jokin toimielin on oikeutettu itsenäisesti kantamaan ja vastaamaan,
jätetään talousarvion ulkopuolelle. Koska yliopistorahastojen oikeushenkilöllisyys on
selkeästi määritelty, ei esitys ole ongelmallinen täydellisyysperiaatteen näkökulmasta.

Edellä olevan perusteella hallituksen esitystä laiksi yliopistolain muuttamiseksi
voidaan eduskunnassa käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 29.11.2006 KELLO
10.30 HE 256/06 vp laiksi yliopistolain muuttamisesta



Esitys on perustuslakivaliokunnassa lausuntoasiana. Tarkastelen tämän vuoksi lähinnä vain

joitakin lakiehdotukseen liittyviä valtiosääntöoikeudellisia näkökohtia. Lopuksi viittaan

vielä pariin yksityiskohtaan ehdotuksessa.

Ehdotus koskee ensi sijassa muita yliopistolaissa tarkoitettuja yliopistoja kuin Helsingin

yliopistoa ja Äbo Akademia. Näiden muiden yliopistojen taloudellista itsehallintoa lisätään

antamalla niille suunnilleen sellainen mahdollisuus omaan valtion talousarvion

ulkopuoliseen omaisuuteen ja siihen liittyvään oikeushenkilöllisyyteen kuin nyt on -lähinnä

historiallisista syistä - vain Helsingin yliopistolla ja Äbo Akademilla. Itsehallintoa näin

lisäävää muutosta voidaan pitää positiivisena muutoksena yleensäkin, mutta myös juuri

perustuslain kannalta sikäli, että nykyisessä perustuslaissa turvataan itsehallinto

samanlaisena kaikille yliopistoille (PL 123 §; vrt. HM 77 §, joka koski vain Helsingin

yliopistoa). Positiivinen piirre on myös se, että muutos ainakin pääosin poistaa

epäyhdenvertaisuuden, jolla lainsäätäjä on näissä kysymyksissä kohdellut eri yliopistoja.

Perusteluissa on viitattu myös PL 16, 3 §:n säännökseen, jonka mukaan tieteen, taiteen ja

ylimmän opetuksen vapaus on turvattu. Uudistuksen yhteys tähän säännökseen jää kovin

ohueksi, mutta ainakaan ei voida sanoa, että uudistus menisi tämän säännöksen kannalta

väärään suuntaan.

Perusteluissa on jonkin verran tarkasteltu (s. 5, I ja s. 7- 8) sitä, olisiko ehdotuksessa

erillisen aseman saavia yliopistojen rahastoja/rahastotalouksia pidettävä PL 87 §:ssä

tarkoitettuina valtion talousarvion ulkopuolisina rahastoina. Perusteluissa päädytään

kielteiseen vastaukseen. Tähän käsitykseen on mielestäni syytä yhtyä. Kun perustuslaissa

tarkoitettuja talousarvion ulkopuolisia rahastoja on perustettu, on usein ollut kysymys

ratkaisuista, joissa on pidetty tarkoituksenmukaisena turvata valtion joidenkin tulojen

ohjautuminen tiettyihin menoihin ja on siirretty ko. tulot tällaisiin rahastoihin ohi

talousarvion, ja samalla on kuitenkin pidetty tällaista järjestelyä arveluttavana budjetin

täydellisyysperiaatteen ja eduskunnan budjettivallan säilyttämisen kannalta. Viimeksi

mainituille seikoille annetun painotuksen vaihtelut ovat hyvin näkyneet tällaisten

rahastojen perustamismahdollisuuksia koskevissa perustuslain erilaisissa järjestelyissä

ennen vuoden 1991 valtiontalousuudistusta, tuon uudistuksen jälkeen ja sitten nykyisen

perustuslain 87 §:ssä, jossa tällaisten rahastojen perustamista tai olennaista laajentamista

koskevat lait on sidottu kahden kolmasosan määräenemmistövaatimukseen.



Tässä ei nähdäkseni ole lainkaan kysymys valtion normaalein rahoituskeinoin

rahoitettavista rahastoista ja tuloista, jotka, jos rahastoa ei olisi, kuuluisivat eduskunnan

budjettivallan ja budjetin täydellisyysperiaatteen vaatimusten piiriin. Kysymys on

relevantisti siitä, että yliopistoille annetaan mahdollisuus itsenäisemmin hallinnoida niiden

käyttöön tarkoitettuja, lähtökohtaisesti aivan muualta kuin valtion talousarvion kautta

tulevia tuloja. Tähän yhteyteen voidaan myös todeta, ettei yliopistolain uudistuksissa, joista

keskeisiä on käsitelty myös perustuslakivaliokunnassa (esim. pevl 3/97 vp), tietääkseni ole

edes keskusteltu sitä, että Helsingin yliopistossa ja Äbo Akademissa jo sovellettuja

rahastojärjestelyjä olisi edes tyypiltään ollut pidettävä perustuslaissa tarkoitettuina budjetin

ulkopuolisina rahastoina. Minusta PL 87 §:n säännös ei vaikuta nyt po. järjestelyn

toteuttamismahdollisuuteen.

Minusta  on  syytä  yhtyä  myös  siihen  perusteluissa  esitettyyn  käsitykseen  (s.  8),  jonka

mukana ehdotettu järjestely ei ole ristiriidassa myöskään talousarvion sisältöä koskevan PL

84 §:n vaatimusten kanssa.

Vielä joitakin havaintoja yksityiskohdista. Ehkä mielenkiintoisin piirre yksityiskohdissa on se,

että ehdotus jättää sellaisenaan voimaan Helsingin yliopiston tällaista "rahastotaloutta"

koskevan yliopistolain 27 §:n (2 momentin), eikä ehdotuksessa kuitenkaan lausuta mitään nyt

ehdotetun 39 §:n ja 27 §:n ( 2 momentin) suhteesta. Ko. säännöstöt eivät kuitenkaan ole

identtiset esim. verotusta koskevien kohtien osalta. Jos vain Helsingin yliopistoa koskevaa 27

§: n 2 momenttia on syytä pitää erityissäännöksenä suhteessa kaikkia yliopistoja koskevaan 39

§:n 3 momenttiin, ei viimeksi mainittua säännöstä tarvitse soveltaa Helsingin yliopistossa.

Säännös on toisaalta yksityiskohtaisempi kuin 29,2 §. En tiedä, mitä tässä kohden on

tarkoitettu. Se, että Helsingin yliopistossa ehkä jo nyt toimitaan 39,3 §:n säännöksen

mukaisella tavalla, ei poista sitä erikoisuutta, että samassa laissa on samasta asiasta kaksi

säännöstä, joiden sovellettavuutta ei ehdotuksessa tehdä selväksi.

(Säännösten kieliasusta voisi todeta, että 39,1 §:n ilmaus "valtiosta erillään" (oleva

yliopistorahasto) ei vaikuta asianmukaiselta ja olisi ilmeisesti korvattavissa esim. jollakin
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perusteluissa käytetyllä ilmauksella. Saman 39 §:n 3 momentin rakenne ilmeisesti edellyttäisi,

että momentin lopulla oleva "vastaa"- sana korvattaisiin sanalla "vastata".)

$6/k 066

PERUSTUS VALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä laiksi yliopistolain

muuttamisesta (HE 256/2006 vp).

Nykytilanne

Yliopistot ovat finanssihallinnollisesti valtion talousarvion piiriin kuuluvia tilivirastoja. Niillä

ei  ole  omaa  varallisuusoikeudellista  oikeushenkilöllisyyttä,  vaan  ne  ovat  osa  valtio-

oikeushenkilöä. Ne eivät siten voi omistaa omaisuutta, eivätkä tehdä itsenäisesti omaisuutta

koskevia oikeustoimia. Lähtökohtana on, että niiden on noudatettava samoja

talousarviomenettelyä sekä valtion omaisuuden hankkimista, luovuttamista ja käyttämistä

koskevia säännöksiä ja määräyksiä kuin muidenkin valtion talousarvion piirissä olevien

yksikköjen.

Helsingin yliopisto ja Äbo Akademi ovat kuitenkin poikkeuksia yliopistoilta puuttuvasta

oikeushenkilöllisyydestä. Näillä yliopistoilla on erikoislaatuinen oikeudellinen

kaksinaisluonne. Ne kuuluvat yhtäältä muiden yliopistojen tavoin valtion talousarvion sekä

sitä koskevien säännösten ja määräysten alaisuuteen, ja niiden talousarvorahoituksella

hankkimaan omaisuuteen on niin ikään sovellettava yleisiä valtion omaisuuden käyttämistä

koskevia säännöksiä ja määräyksiä. Toisaalta ne ovat myös valtiosta erillisiä oikeushenkilöitä,

jotka disponoivat itsenäisesti niille kuuluvasta varallisuudesta.



Vuonna 1923 Helsingin yliopistosta annetun lain (191/1923) 3 §:n mukaan "yliopisto nauttii

loukkaamatta niitä oikeuksia, etuuksia ja vapauksia sekä omaisuutta ja tuloja, jotka ovat sille

vakuutetut tahi luovutetut". Yliopistolle vakuutetut etuudet ja vapaudet - erioikeudet -

lueteltiin vuonna 1924 annetun yliopistoasetuksen (228/1924) 3 §:ssä. Niihin kuuluivat vapaus

veroista, rasituksista ja maksuista, oikeus apteekin pitämiseen sekä "yksinomainen erioikeus

itse tahi toisen kautta julkaista suomen ja ruotsin kielisiä, myytäviksi tahi maassa levitettäviksi

aiottuja almanakkoja ja kalentereja". Vastaavat säännökset sijoitettiin myös yliopistosta 1991

annettuun lakiin (854 /1991, 5 ja38§).

Nykyisin Helsingin yliopiston itsenäinen oikeushenkilöllisyys ilmenee yliopistolain

(645/1997) 27 §:stä. Pykälä otsikkoineen kuuluu seuraavasti:

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

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

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

Nykyisin yliopistolle itsenäisenä oikeushenkilönä kuuluva varallisuus kertyy yhtäältä

yliopistolle lahjoitetuista tai testamentatuista varoista ja toisaalta yliopiston erioikeuksista,

ennen muuta apteekkioikeudesta, kertyneistä tuloista.

Äbo Akademin oikeudellinen kaksinaisluonne perustuu sen valtiollistamisen yhteydessä 1981

solmittuun sopimukseen sitä aikaisemmin ylläpitäneen säätiön ja valtion välillä.

Säännöstasolla Äbo Akademin itsenäisestä oikeushenkilöllisyydestä on nykyisin säädetty

yliopistolain 32 §:ssä:

"Akatemialla on oikeus ottaa vastaan omaisuutta nimiinsä ja käyttää sitä toimintaansa.
Akatemia tekee omissa nimissään tätä omaisuutta koskevat oikeustoimet sekä käyttää
sen osalta puhevaltaa tuomioistuimessa ja viranomaisessa.
Edellä 1 momentissa tarkoitettua omaisuutta hoidetaan erillään valtion talousarviossa

akatemialle myönnetyistä varoista."
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Muidenkin yliopistojen kuin Helsingin yliopiston ja Äbo Akademin osalta edellä sanottuun on

tehtävä eräs tärkeä varaus. Yliopistoilla on perustuslain 123 §:ssä taattu itsehallinto, jota vielä

tukee perustuslain 16.3 §:ssä turvattu tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vuoksi.

Yliopistojen perustuslain turvaama itsehallinto on otettava huomioon, kun pohditaan niiden

koko valtionhallinnon kattavien suunnittelu-, ohjaus-ja valvontajärjestelmien sovellettavuutta,

jotka koskevat esimerkiksi talousar-vioprosessia, henkilöstöpolitiikkaa ja -hallintoa tai valtion

omaisuuden hoitamista. Yliopistojen itsehallinnosta saattaa seurata valtiosääntöisiä rajoituksia

valtion keskushallinnolle yliopistoja kohtaan annettavalle toimivallalle. Eduskunnan

perustuslakivaliokunta onkin lausunnossaan 30/2006 vp todennut valtion osakasvallan

käyttämistä koskevan yleislain sovellettavuudesta seuraavaa:

"Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että yliopistoyhtiöihin sovelletaan lakia
valtion osakasvallan käytöstä eräissä taloudellista toimintaa harjoittavissa
osakeyhtiöissä. Valtioneuvoston piirissä on valiokunnan mielestä syytä arvioida, onko
tämän yleislain soveltaminen yliopistoyhtiöihin kaikilta osin yliopistojen itsehallinnon
ja yliopistoille kuuluvien tehtävien erityisluonteen kannalta asianmukaista. Valiokunta
huomauttaa, että perustuslain 123 §:ssä turvattu yliopistojen itsehallinto rajoittaa
valtioneuvoston - tässä tapauksessa opetusministeriön - toimivaltaa ohjata ja valvoa
yliopistojen yhtiömuodossa harjoittamaa toimintaa."

Valtion talousarvion täydellisyysperiaate

Täydellisyysperiaate kuuluu niin sanottuihin yleisiin budjettiperiaatteisiin. Nämä periaatteet

ovat perustuslain voimaisia periaatteita, joiden tehtävänä on ennen muuta suojata eduskunnan

finanssivaltaa. Täydellisyysperiaatteesta on nykyisin säädetty perustuslain 84 §:ssä. Pykälän 1

momentin 1 virkkeen mukaan "valtion talousarvioon otetaan arviot vuotuisista tuloista ja

määrärahat vuotuisiin menoihin sekä määrärahojen käyttötarkoitukset ja muut valtion

talousarvion perustelut". Täydellisyysperiaatteen tarkoituksena on turvata, että eduskunta voi

samanaikaisesti päättää kaikista tiedossa olevista varainhoitovuoden tuloista ja menoista ja

ottaa päätöksenteossaan huomioon myös budjetin piiriin kuuluvan valtiontalouden

kokonaisuuden.

Budjetin täydellisyysperiaate ei kuitenkaan ole ehdoton, vaan perustuslaki sallii siitä eräitä

poikkeuksia. Täydellisyysperiaatteeseen läheisesti liittyvä bruttoperiaate edellyttää, että

tuloarviot ja määrärahat otetaan budjettiin täysimääräisinä, niitä toisistaan vähentämättä.

Perustuslain 84.1 §:n 2 virke mahdollistaa kuitenkin rajoitetussa määrin nettobudjetoinnin. Sen



mukaan "lailla voidaan säätää, että talousarvioon voidaan ottaa joistakin toisiinsa välittömästi

liittyvistä tuloista ja menoista niiden erotusta vastaavat tuloarviot tai määrärahat". Tässä

perustuslain kohdassa tarkoitettuja säännöksiä sisältyy valtion talousarviosta annetun lain 3a

§:ään. Nettobudjetoinnin sallimiselle lailla on kaksi valtiosääntöistä edellytystä.

Nettobudjetointia tarkoittavat poikkeukset eivät ensinnäkään saa horjuttaa bruttoperiaatteen

asemaa talousarviossa noudatettavana pääsääntönä. Toiseksi nettobudjetointi voi koskea

ainoastaan toisiinsa välittömästi liittyviä tuloja ja menoja. Nettobudjetoinnilla on käytännössä

ollut tärkeä merkitys, kun tulosohjauksen ja tavoitebudjetoinnin alaa on 1990- ja 2000-luvulla

laajennettu. Niin sanottuihin yliopistoyhtiöihin sovelletaan elokuun alussa 2005 voimaan

tulleen lain muutoksen nojalla nettobudjetointia.

Toinen poikkeus bruttoperiaatteesta koskee valtion liikelaitoksia, joiden tuloarvioita ja

määrärahoja otetaan talousarvioon perustuslain 84.4 §:n mukaan vain niiltä osin kuin lailla

säädetään. Asianomaiset säännökset on annettu lailla valtion liikelaitoksista. Lähtökohtana on

se, että liikelaitosten käyttötalous jää talousarvion ulkopuolelle ja että budjettiin otetaan vain

investointeihin tarkoitettuja määrärahoja.

Kolmanneksi myös budjetin ulkopuoliset rahastot merkitsevät poikkeusta

täydellisyysperiaatteesta. Uusien budjetin ulkopuolisten rahastojen perustaminen edellyttää

uuden perustuslain PL 87 §:n mukaan, että "valtion pysyvän tehtävän hoitaminen sitä

välttämättä edellyttää". Lakiehdotuksen hyväksyminen vaatii lisäksi kahden kolmasosan

enemmistöä annetuista äänistä. Tällainen määräenemmistö vaaditaan myös olemassa olevan

rahaston tai sen käyttötarkoituksen olennaiseen laajentamiseen.

On korostettava, että budjetin täydellisyysperiaate koskee vain sitä varallisuuspiiriä, joka

kuuluu valtiolle yhtenäisenä oikeussubjektina. Se ei siis ulotu valtiosta erillisten

oikeushenkilöiden varallisuuspiireihin. Tällaisia erillisiä oikeushenkilöitä ovat esimerkiksi

itsenäisiksi julkisoikeudellisiksi laitoksiksi luonnehdittavat Kansaneläkelaitos ja Suomen

Pankki. Budjetin piiriin kuuluvat ainoastaan näiden oikeushenkilöiden ja valtiontalouden

väliset varainsiirrot, kuten valtiolle tuleva osuus Suomen Pankin voittovaroista tai valtion

Kansaneläkelaitokselle suorittama rahoitusosuus.

Täydellisyysperiaatteen soveltamisalaa voidaankin supistaa irrottamalla valtiontaloudesta tietty

omaisuusmassa ja luovuttamalla se itsenäiselle oikeushenkilölle. Näinhän tapahtuu esimerkiksi

silloin, kun jokin budjetin piiriin aikaisemmin kuulunut virasto tai laitos muutetaan -
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mahdollisesti liikelaitosvaiheen jälkeen - osakeyhtiöksi. Perustuslaki ei sisällä säännöksiä,

jotka estäisivät tämän kaltaiset valtiontalouden ja samalla täydellisyysperiaatteen

soveltamisalan supistukset. Tarvittavat lainsäädännölliset muutokset voidaankin toteuttaa

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Niinpä esimerkiksi Posti- ja telelaitoksen yhtiöittäminen

ja samalla sen hallinnassa olleen varallisuuden siirtäminen uudelle osakeyhtiölle toteutettiin

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä käsitellyllä lailla (L Posti- ja telelaitoksen muuttamisesta

osakeyhtiöksi 885/1993).

Myös komitea, joka valmisteli nykyiseen perustuslakiin siirrettyjä valtiotaloutta koskevia

säännöksiä, totesi myös täydellisyysperiaatetta käsitellessään, että "tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä voitaisiin edelleen valtion tietynlaisia tehtäviä varten perustaa tulo- ja

menoarvion ulkopuolelle toimielimiä myöntämällä niille laissa itsenäinen määräysvalta

varallisuuteensa". (Kom.miet. 1990:7, s. 116).

Jos yliopistot muutettaisiin itsenäisiksi oikeushenkilöiksi, niiden varallisuuspiiri irrotettaisiin

valtio-oikeushenkilölle kuuluvasta varallisuuspiiristä. Tällainen irrottaminen ei olisi

ristiriidassa budjetin täydellisyysperiaatteen kanssa, eivätkä siihen myöskään soveltuisi

budjetin ulkopuolisia rahastoja koskevat perustuslain 87 §:n säännökset. Muutos olisi

toteutettavissa tavallisella lailla, jolla säädettäisiin perustettaville oikeushenkilöille

luovutettavasta omaisuudesta.

Budjetin täydellisyysperiaate ei estä toteuttamalla tavallisella lailla myöskään nyt ehdotettua

vaihtoehtoa, jossa itsenäinen oikeushenkilöllisyys ulotetaan vain osaan yliopistojen

hallinnoimaa varallisuutta. Tämän vaihtoehdon mukaan kaikki yliopistot saavat Helsingin

yliopistolla ja Äbo Akademilla jo nyt olevan oikeudellisen ja

fmanssmallinnollisenkaksinaisluonteen.

Yliopistoille annettavan (osittaisen) itsenäisen oikeushenkilöllisyyden sopusointua

perustuslain kanssa tukee vielä se, että uudistus vahvistaa perustuslain 123 §:ssä taattua

itsehallintoa ja että sillä voi arvioida olevan myös perustuslain 16.3 §:ssä turvatun tieteen

vapauden kannalta myönteisiä vaikutuksia.

Porthaniassa 23.11.2006

Kaarlo Tuori
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Hallituksen esitys laiksi yliopistolain muuttamisesta

Sivistysvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi yli-

opistolain muuttamisesta (HE 256/2006 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi sivistysvalio-

kuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto

sivistysvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- hallitusneuvos Eerikki Nurmi, opetusministeriö

- professori Mikael Hiden

- professori Kaarlo Tuori.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yliopistolakia. Tarkoitus on lisätä yliopistojen it-

sehallintoa säätämällä niiden mahdollisuudesta omistaa valtion talousarviotaiouden ul-

kopuolista varallisuutta ja muodostaa tätä tarkoitusta varten yliopistorahastoiksi kutsuttuja

oikeushenkilöitä.

HE 2 56/7006 vp Versio 0.1



Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2007 alussa.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan yliopistoille perustuslain 123 §:n 1

momentissa turvatun itsehallinnon näkökulmasta samoin kuin perustuslain 84 §:n 1 momentin ja 87

§:n säännösten kannalta valtion talousarvion täydellisyysperiaatteesta ja talousarvion ulkopuolisesta

rahastosta. Perustelujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Hallitus on kuitenkin asian tulkinnanvaraisuuden vuoksi katsonut olevan syytä hankkia esityksestä

perustuslakivaliokunnan lausunto.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT Perustelut

Yliopistolla on lakiehdotuksen 39 §:n 1 momentin mukaan oikeus ottaa vastaan lahjoitus- ja

testamenttivaroja samoin kuin säätiöiltä ja yksityisiltä yhteisöiltä siirrettäviä varoja valtion

talousarviosta ja valtio-oikeushenkilöstä erillään olevaan yliopistorahas-toon, joka tekee 2 momentin

perusteella omissa nimissään rahastoa ja sen varoja koskevat oikeustoimet sekä käyttää niiden osalta

puhevaltaa tuomioistuimessa ja muussa viranomaisessa. Yliopistorahasto vastaa sitoumuksistaan

omilla varoillaan. Rahaston varoja voidaan käyttää yliopiston toimintaan. Niillä voidaan myös palkata

yliopistolle valtion palvelussuhteessa olevaa henkilöstöä ja perustaa valtion virkoja.

Ehdotuksessa on kysymys valtiontalouden piiriin sinänsä kuuluvien yliopistojen

mahdollisuudesta saada omistukseensa niille lahjoitettavaa tai muuten muualta kuin valtion

talousarviotalouden piiristä siirrettävää varallisuutta muodostamalla tätä tarkoitusta varten

yliopistorahastoiksi kutsuttuja oikeushenkilöitä. Nykyisin vastaavan kaltainen mahdollisuus on

perustuslakivaliokunnan myötävaikutuksella (PeVL 3/1997 vp) säädetyn yliopistolain 27 ja 31 §:n

perusteella vain Helsingin yliopistolla ja Äbo Akademilla.

Ehdotuksessa tarkoitetun varallisuuden vahvasti yksityisen luonteen takia sääntelyssä ei

valiokunnan mielestä ole kysymys sellaisesta valtion varallisuuden rahastoinnista, johon olisi

sovellettava perustuslain 87 §:n säännöksiä talousarvion ulkopuolisen rahaston perustamisesta.

Ehdotetut säännökset yliopistorahasto -nimisen oikeushenkilön valtiontaloudesta erillisestä

varallisuudesta eivät valiokunnan käsityksen mukaan muodostu ongelmallisiksi myöskään perustuslain

84 §:n 1 momentissa säädetyn valtion talousarvion täydellisyysperiaatteen kannalta. Vastaavan

kaltaisia erillisen oikeushenkilön ja erillisvarallisuuden piirteitä on vanhastaan liittynyt Helsingin

yliopiston ja Äbo Akademin oikeudellisen kaksinaisluonteen lisäksi esimerkiksi itsenäisiksi



julkisoikeudellisiksi laitoksiksi luonnehdittavien Kansaneläkelaitoksen ja Suomen Pankin oikeus-

asemaan. Ehdotettu sääntely vahvistaa nykyisin kaikille yliopistoille perustuslain 123 §:n 1

momentissa turvattua itsehallintoa ja edistää siten välillisesti myös perustuslain 16 §:n 3 momentissa

suojatun tieteen ja ylimmän opetuksen vapauden toteutumista (PeVL 30/2004 vp, s. 2/1). Lakiehdotus

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätäm

isjärjestyksessä.

Helsingissä XX päivänä joulukuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok vpj.  Arja Alho
/sd jäs.   Heidi Hautala /vihr

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /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 Astrid Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Sami Manninen.


