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yliopistolain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistolain (558/2009) 1 §:n 1 momentti, 7 §:n 3 momentti, 9 §, 10 §:n 3

momentti, 14 §:n 2 momentti, 45, 48—53 ja 55 §, 56 §:n 2 momentti, 58 §, 71 §:n 2 momentti,
83 ja 85 §, 87 §:n 2 momentti ja 90 §:n 2 momentti sekä

lisätään lakiin uusi 37 a, 37 b, 41 a, 43 a—43 d, 45 a, 45 b ja 90 a § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan yliopistoihin, jotka
kuuluvat opetus- ja kulttuuriministeriön toi-
mialaan, siten kuin jäljempänä säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

7 §

Tutkinnot ja muu koulutus sekä
tutkintorakenne

— — — — — — — — — — — — —
Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista,

tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta
ja muista opintojen perusteista sekä siitä,
mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan
suorittaa (koulutusvastuu), annetaan tarkem-
pia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
Yliopistoissa suoritettavien korkeakoulutut-
kintojen asemasta korkeakoulututkintojen jär-
jestelmässä säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. Koulutusvastuun tarkemmasta ja-
kautumisesta yliopistojen kesken, erikoistu-
miskoulutusten aloista ja koulutusohjelmista

sekä siitä, mitä erikoistumiskoulutusten aloja
ja koulutusohjelmia kussakin yliopistossa on,
säädetään yliopiston esityksestä opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksella.

9 §

Tilauskoulutus

Yliopisto voi järjestää opiskelijaryhmälle
korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suo-
men valtio, toinen valtio, kansainvälinen jär-
jestö, suomalainen tai ulkomainen julkisyh-
teisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (tilauskou-
lutus).

Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin lainsäädännön tai Euroopan unionin ja
sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnas-
tetaan Euroopan unionin kansalaisiin. Tilaus-
koulutukseen osallistuvaan sovelletaan 37,
37 a, 37 b, 43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b ja
82—86 §:ää.
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Tilauskoulutuksena annettavan opetuksen
on liityttävä sellaiseen perus- tai jatkokoulu-
tukseen, jossa yliopistolla on tutkinnonanto-
oikeus. Tilauskoulutuksen järjestäminen ei
saa heikentää yliopiston antamaa perus- tai
jatkokoulutusta. Yliopiston on perittävä ti-
lauskoulutuksen järjestämisestä vähintään
siitä aiheutuvat kustannukset kattava maksu.

10 §

Koulutusohjelman maksullisuus

— — — — — — — — — — — — —
Maksullisista koulutusohjelmista säädetään

opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

14 §

Julkisoikeudellisen yliopiston hallitus

— — — — — — — — — — — — —
Hallituksen tehtävänä on:
1) päättää yliopiston toiminnan ja talouden

keskeisistä tavoitteista, strategiasta ja ohjauk-
sen periaatteista;

2) päättää yliopiston toiminta- ja talous-
suunnitelmasta sekä talousarviosta ja laatia
tilinpäätös;

3) vastata yliopiston varallisuuden hoi-
dosta ja käytöstä, jollei hallitus ole siirtänyt
toimivaltaa rehtorille;

4) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon
valvonnan järjestämisestä;

5) hyväksyä yliopiston toiminnan kannalta
merkittävät tai periaatteelliset sopimukset ja
antaa lausunnot yliopistoa koskevissa periaat-
teellisesti tärkeissä asioissa;

6) hyväksyä 48 §:n mukainen opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus
yliopiston puolesta;

7) valita rehtori tai rehtorit ja päättää hei-
dän työnjaostaan sekä erottaa rehtori, jos sii-
hen on tehtävän luonne huomioon ottaen hy-
väksyttävä ja perusteltu syy;

8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaa-
vat yleistä järjestäytymistä koskevat mää-
räykset sekä päättää yliopiston toimintara-
kenteesta;

9) tehdä opetus- ja kulttuuriministeriölle
ehdotus yliopiston koulutusvastuun muutta-
misesta;

10) päättää yliopistoon valittavien opiske-
lijoiden määrästä.
— — — — — — — — — — — — —

37 a §

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen
edellytykset

Hakijan terveydentilaan tai toimintaky-
kyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opis-
kelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuiten-
kaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydenti-
laltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opin-
toihin liittyviin käytännön tehtäviin tai har-
joitteluun, jos 43 a §:ssä tarkoitettuihin opin-
toihin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä
edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin
toimin poistaa.

Kun kysymys on 43 a §:ssä tarkoitetuista
opinnoista, opiskelijaksi ottamisen esteenä on
myös ammatillisesta koulutuksesta annetun
lain (630/1998) 32 §:n, ammatillisesta aikuis-
koulutuksesta annetun lain 11 §:n 9 kohdan,
ammattikorkeakoululain (351/2003) 25 a §:n
tai tämän lain 43 a §:n mukainen opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskeva päätös, jos
toisten henkilöiden terveyden ja turvallisuu-
den suojelemiseen liittyvät seikat sitä edellyt-
tävät.

Yliopiston tulee antaa opiskelijaksi pyrki-
ville tieto siitä, minkälaisia terveydentilaa
koskevia vaatimuksia ja muita edellytyksiä
opintoihin liittyy.

37 b §

Opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti

Kun on kysymys 43 a §:ssä tarkoitetuista
opinnoista, opiskelijaksi pyrkivän tulee yli-
opiston pyynnöstä antaa opiskelijaksi ottami-
sen arvioinnin edellyttämät terveydentilaansa
koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Yliopistolla on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus saada opiskelijaksi ottamisen
edellyttämät välttämättömät tiedot opiskeli-
jaksi pyrkivän opiskeluoikeuden peruutta-
mista koskevasta päätöksestä ja sen peruste-
luista toiselta yliopistolta, ammattikorkea-
koululta ja koulutuksen järjestäjältä.

2 954/2011

OIKAISU
Merkitty kohta oikaistu. Aiempi sanamuoto kuului:11 §:n 6 a kohdan



41 a §

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiske-
luympäristöön.

Yliopisto voi hyväksyä järjestyssäännöt tai
antaa muut järjestysmääräykset, joilla ediste-
tään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä
sujumista sekä yliopistoyhteisön turvalli-
suutta ja viihtyisyyttä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa järjes-
tyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä
voidaan antaa yliopistoyhteisön turvallisuu-
den ja viihtyisyyden kannalta tarpeellisia
määräyksiä käytännön järjestelyistä ja asian-
mukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi mää-
räyksiä voidaan antaa yliopiston omaisuuden
käsittelystä sekä oleskelusta ja liikkumisesta
yliopiston tiloissa ja sen alueella.

43 a §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turval-
lisuutta taikka potilas- tai asiakasturvalli-
suutta koskevia vaatimuksia, yliopisto voi pe-
ruuttaa opiskeluoikeuden, jos:

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti
tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön
terveyden tai turvallisuuden osoittautunut il-
meisen soveltumattomaksi toimimaan opin-
toihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai har-
joittelussa;

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveyden-
tilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 37 a §:n
1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä; tai

3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut
sellaisen 37 a §:n 2 momentissa tarkoitetun
tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista kos-
kevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää
hänen valintansa opiskelijaksi.

Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoit-
telu edellyttävät olennaisesti alaikäisten pa-
rissa työskentelyä, yliopisto voi peruuttaa
opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen alaikäis-
ten suojelemiseksi ja jos opiskelija on tuo-
mittu rangaistukseen rikoslain 17 luvun 18,
18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21 luvun 1—3
tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50 luvun 1, 2,
3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta rikoksesta.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista yli-
opiston on selvitettävä yhdessä opiskelijan
kanssa tämän mahdollisuus hakeutua muuhun
koulutukseen. Opiskelija voidaan tämän
suostumuksella siirtää yliopiston sellaiseen
muuhun koulutukseen, jonka opiskelijaksi ot-
tamisen edellytykset hän täyttää.

Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan,
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

43 b §

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä
tiedonsaanti

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opis-
kelijalla on 43 a §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn
liittyvä este, hänet voidaan määrätä tervey-
dentilan toteamiseksi laillistetun terveyden-
huollon ammattihenkilön suorittamiin tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämät-
tömiä opiskelijan terveydentilan tai toiminta-
kyvyn selvittämiseksi. Yliopisto vastaa mää-
räämistään tarkastuksista ja tutkimuksista ai-
heutuvista kustannuksista.

Yliopistolla on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus saada opiskeluoikeuden arvioin-
tia varten yliopiston osoittaman, ammattia it-
senäisesti harjoittamaan oikeutetun lääkärin
kirjallinen lausunto, josta ilmenee, että opis-
kelijalle on tehty tarkastus tai tutkimus ter-
veydentilan selvittämiseksi sekä tarkastuksen
tai tutkimuksen perusteella laadittu arvio
opiskelijan toimintakyvystä opiskelun edel-
lyttämien terveydentilavaatimusten johdosta.

Yliopistolla on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus saada opiskeluoikeuden arvioin-
nin edellyttämät välttämättömät tiedot opis-
kelijan opiskeluoikeuden peruuttamista kos-
kevasta päätöksestä ja sen perusteluista toi-
selta yliopistolta, ammattikorkeakoululta ja
koulutuksen järjestäjältä.

Opiskelijan tulee yliopiston pyynnöstä an-
taa 43 a §:n 2 momentissa tarkoitettua opis-
keluoikeuden arviointia varten nähtäväksi ri-
kosrekisterilain (770/1993) 6 §:n 3 momen-
tissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä, jos opis-
kelijalle annetaan opinnoissa tai opintoihin
kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä, jotka edel-
lyttävät olennaisesti alaikäisten parissa työs-
kentelyä.
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Yliopistolla on salassapitosäännösten estä-
mättä oikeus saada toiselta yliopistolta opis-
kelijaksi ottamisen edellyttämät välttämättö-
mät tiedot vireillä olevasta 43 a §:ssä tarkoi-
tetusta opiskeluoikeuden peruuttamista kos-
kevasta käsittelystä, jos opiskelija on hakenut
yliopistoon siirto-opiskelijana.

Yliopistolla on salassapitosäännösten estä-
mättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolle sille säädetty-
jen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tie-
dot vireillä olevasta 43 a §:ssä tarkoitetusta
opiskeluoikeuden peruuttamista koskevasta
käsittelystä sekä opiskeluoikeuden peruutta-
mista tai muuhun koulutukseen siirtämistä
koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.

43 c §

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus 43 a
§:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi
hakea kyseiseltä yliopistolta opiskeluoikeu-
den palauttamista. Opiskeluoikeus tulee pa-
lauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoi-
keuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä
enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa yliopis-
tolle terveydentilaansa koskevat lausunnot.
Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää
yliopiston hallitus.

Yliopistolla on salassapitosäännösten estä-
mättä velvollisuus antaa Sosiaali- ja terveys-
alan lupa- ja valvontavirastolle sille säädetty-
jen tehtävien hoitamiseksi välttämättömät tie-
dot opiskeluoikeuden palauttamista koske-
vasta päätöksestä ja sen perusteluista.

43 d §

Huumausainetestaus

Yliopisto voi velvoittaa opiskelijan esittä-
mään huumausainetestiä koskevan todistuk-
sen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että
opiskelija on huumausaineiden vaikutuksen
alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön teh-
tävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla
on riippuvuus huumeista. Edellytyksenä on
lisäksi, että testaaminen on välttämätöntä
opiskelijan toimintakyvyn selvittämiseksi ja
opiskelija toimii sellaisissa tehtävissä, jotka

edellyttävät erityistä tarkkuutta, luotetta-
vuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää
reagointikykyä ja jossa huumeiden vaikutuk-
sen alaisena tai huumeista riippuvaisena toi-
miminen:

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä
tai toisen henkeä tai terveyttä;

2) vakavasti vaarantaa salassapitosäännök-
sin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai

3) merkittävästi lisää yliopiston tai harjoit-
telupaikan hallussa olevien huumausainelain
(373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettujen aineiden laittoman kaupan ja
leviämisen riskiä.

Huumausainetestiä koskevalla todistuk-
sella tarkoitetaan yliopiston osoittaman lail-
listetun terveydenhuollon ammattihenkilön
antamaa todistusta, josta ilmenee, että opiske-
lijalle on tehty testi huumausainelain 3 §:n 1
momentin 5 kohdassa tarkoitetun huumausai-
neen käytön selvittämiseksi, sekä testin pe-
rusteella laadittu selvitys siitä, onko opiske-
lija käyttänyt huumausaineita muihin kuin
lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen
toimintakykynsä on heikentynyt. Todistus on
esitettävä yliopiston määräämässä kohtuulli-
sessa ajassa.

Jos opiskelijalta on tarkoitus vaatia tässä
pykälässä tarkoitettu huumausainetestiä kos-
keva todistus, yliopistolla on oltava opiskeli-
jahuollon toimijoiden kanssa yhteistyössä
laaditut kirjalliset toimintaohjeet opiskelijoi-
den päihteiden käytön ehkäisemiseksi ja
päihdeongelmiin puuttumiseksi.

Yliopisto vastaa tässä pykälässä tarkoite-
tusta huumausainetestiä koskevasta todistuk-
sesta aiheutuvista kustannuksista.

Opiskelijalle tehtävään huumausainetesta-
ukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveys-
huoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään
työntekijän testauksesta.

45 §

Opiskelijan kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen va-
roitus, jos hän:

1) häiritsee opetusta;
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rik-

koo yliopiston järjestystä;
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4) kieltäytyy 43 d §:ssä tarkoitetun huu-
mausainetestiä koskevan todistuksen esittä-
misestä; taikka

5) on 43 d §:ssä tarkoitetun selvityksen
perusteella käyttänyt huumausaineita muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos
opiskelija jatkaa edellä 1 momentissa tarkoi-
tettua epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen
varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa
yliopistosta määräajaksi, enintään yhdeksi
vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uh-
kaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai ter-
veyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä
poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan,
taikka yliopiston järjestämästä tilaisuudesta.
Opiskelijan osallistuminen opetukseen voi-
daan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi,
jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan
tai yliopistossa tai muussa opetustilassa työs-
kentelevän henkilön turvallisuus kärsii opis-
kelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäyty-
misen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä
toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskeli-
jan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija kieltäytyy 43 b §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetuista terveydentilan totea-
miseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutki-
muksista, häneltä voidaan pidättää oikeus
opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu
tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos
opiskelija kieltäytyy 43 b §:n 4 momentissa
tarkoitetusta rikosrekisteriotteen antamisesta,
häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun
siihen asti, kunnes hän suostuu toimittamaan
rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

45 a §

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää
yliopiston hallitus. Ennen opiskeluoikeuden
peruuttamista koskevan päätöksen tekemistä
on hankittava asiaa koskeva tarpeellinen sel-
vitys ja varattava opiskelijalle tilaisuus tulla
asiassa kuulluksi.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta va-

roituksesta päättää yliopiston rehtori ja opis-
kelijan määräaikaisesta erottamisesta yliopis-
ton hallitus. Ennen asian ratkaisemista on
kurinpitorangaistukseen syynä oleva teko tai
laiminlyönti yksilöitävä, hankittava tarpeelli-
nen selvitys sekä varattava opiskelijalle tilai-
suus tulla asiassa kuulluksi.

Rehtori ja opetus- ja tutkimushenkilöstöön
kuuluva sekä harjoittelun ohjaaja voivat 45
§:n 3 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa
toimia yhdessä tai erikseen. Toimenpiteet tu-
lee kirjata. Hallitus tekee 45 §:n 4 momentin
mukaisen päätöksen.

Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta, opiskelijan määräaikaista erottamisesta
tai opiskelusta pidättämisestä päätetään, on
päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lain-
voimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon al-
kamisen ajankohdasta.

45 b §

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan ter-
veydentilaa koskevia 37 b ja 43 b—43 d §:n
mukaisia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotka
valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeli-
javalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta tai
kurinpidosta taikka antavat lausuntoja maini-
tuista asioista.

Opiskelijan rikosrekisteriotetta koskevaa
43 a §:n 2 momentin mukaista tietoa saavat
käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai teke-
vät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta.

Yliopiston tulee määritellä ne tehtävät, joi-
hin sisältyy arkaluonteisten tietojen käsitte-
lyä.

Yliopiston on säilytettävä arkaluonteiset
tiedot erillään muista henkilötiedoista. Arka-
luonteiset tiedot tulee poistaa rekisteristä vä-
littömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole
enää lakisääteisten tehtävien edellyttämää pe-
rustetta, kuitenkin viimeistään neljän vuoden
kuluttua tietojen merkitsemisestä rekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan
henkilötietolakia (523/1999), jollei tässä
laissa toisin säädetä.
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48 §

Tavoitteiden asettaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja yliopisto
sopivat määrävuosiksi kerrallaan yliopiston
toiminnalle asetettavista koulutus- ja tiedepo-
litiikan kannalta keskeisistä määrällisistä ja
laadullisista tavoitteista sekä niiden toteutu-
misen seurannasta ja arvioinnista. Yliopiston
puolesta sopimuksen allekirjoittavat hallituk-
sen puheenjohtaja ja rehtori.

Jos yliopistokohtaisia tavoitteita ei saada
valtakunnallisesti tai alakohtaisesti yhteenso-
vitetuiksi, opetus- ja kulttuuriministeriö voi
rahoituksen turvaamiseksi yksittäisen yliopis-
ton osalta päättää määrällisistä ja laadullisista
tavoitteista siltä osin kuin ne ovat yliopistolle
osoitettavan rahoituksen perusteena.

49 §

Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yli-
opistoille rahoitusta tässä laissa säädettyjen
tehtävien toteuttamiseksi valtion talousar-
vioon otettavan määrärahan rajoissa.

Edellisenä vuonna yliopistoille osoitettua 1
momentissa tarkoitettua talousarvion määrä-
rahaa korotetaan kertaluonteisia eriä lukuun
ottamatta yliopistoindeksin mukaista vuo-
tuista kustannustason nousua vastaavasti.
Yliopistoindeksi muodostuu yleisestä ansio-
tasoindeksistä, kuluttajahintaindeksistä sekä
tukkuhintaindeksistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yli-
opistoille perusrahoitusta laskennallisin pe-
rustein ottaen huomioon toiminnan laajuus,
laatu ja vaikuttavuus sekä muiden koulutuk-
sen ja tiedepolitiikan tavoitteiden perusteella.
Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myös
myöntää yliopistoille tuloksellisuusrahoitusta
yliopiston tuloksellisen toiminnan perus-
teella.

Yliopistoille korvataan arvonlisäverolain
(1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tarkoitettuihin
koulutuspalveluihin sekä yliopistojen muu-
hun kuin liiketaloudelliseen tutkimukseen
liittyviin hankintoihin ja toimitilavuokriin si-
sältyvien arvonlisäverojen osuus yliopistoille
aiheutuneista kustannuksista. Korvausta tar-

kistetaan vuosittain viimeksi toteutuneen yli-
opistojen keskimääräisen arvonlisäverokerty-
män perusteella.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi rahoi-
tusta myöntäessään asettaa rahoituksen käyt-
tämiselle ehtoja ja rajoituksia.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun yliopis-
toindeksin laskemisesta ja kustannustason
nousun huomioon ottamisesta sekä 3 momen-
tissa tarkoitettujen rahoitusperusteiden las-
kennasta ja keskinäisestä jakautumisesta an-
netaan tarkemmat säännökset valtioneuvos-
ton asetuksella. Laskennallisin perustein
myönnettävän rahoituksen perusteena ole-
vista laskentakriteereistä säädetään opetus- ja
kulttuuriministeriön asetuksella.

50 §

Yliopistojen yhteisten menojen rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi rahoittaa
kaikkien yliopistojen yhteisiä toimintoja val-
tion talousarvioon otetun määrärahan ra-
joissa.

51 §

Seuranta ja raportointi

Yliopiston tulee toimittaa opetus- ja kult-
tuuriministeriölle sen määräämät koulutuksen
ja tutkimuksen arvioinnin, kehittämisen, ti-
lastoinnin ja muut seurannan ja ohjauksen
edellyttämät tiedot ministeriön päättämällä
tavalla.

52 §

Maksatus

Toiminnan rahoitus maksetaan yliopistoille
tasasuurina erinä joka kuukauden kolmantena
pankkipäivänä.

Edellä 49 §:n 3 momentissa tarkoitettu tu-
loksellisuusrahoitus maksetaan yliopistoille
opetus- ja kulttuuriministeriön päättämällä ta-
valla.

53 §

Rahoituksen maksatuksen keskeytys

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi määrätä
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tässä laissa tarkoitetun rahoituksen maksami-
sen keskeytettäväksi, jos:

1) on ilmeistä, ettei rahoituksen saaja enää
järjestä rahoituksen perusteena olevaa toi-
mintaa, tai rahoituksen saaja olennaisessa
määrin toimii vastoin tämän lain säännöksiä;
tai

2) ne perusteet, joiden mukaan rahoitus
määrättyä tarkoitusta varten on myönnetty,
ovat olennaisesti muuttuneet tai ne ovat olleet
virheellisiä.

55 §

Takaisinperintä

Opetus- ja kulttuuriministeriön on määrät-
tävä maksettu rahoitus takaisin perittäväksi,
jos yliopisto on:

1) jättänyt palauttamatta rahoituksen, joka
54 §:n mukaan on palautettava;

2) käyttänyt rahoitusta olennaisesti muu-
hun tarkoitukseen kuin se on myönnetty;

3) antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle
väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta,
joka on ollut omiaan olennaisesti vaikutta-
maan rahoituksen saantiin, määrään tai ehtoi-
hin, taikka salannut sellaisen seikan; tai

4) muutoin 1—3 kohtaan verrattavalla ta-
valla olennaisesti rikkonut rahoituksen käyt-
tämistä koskevia säännöksiä tai rahoituspää-
tökseen otettuja ehtoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tehtävä
takaisinperintää koskeva päätös kahden vuo-
den kuluessa siitä, kun sen tietoon on tullut
seikka, jonka nojalla rahoituksen maksamisen
keskeyttämiseen tai lopettamiseen taikka ra-
hoituksen perintään voidaan ryhtyä. Päätös
takaisinperinnästä on tehtävä kuitenkin vii-
meistään viiden vuoden kuluessa rahoituksen
maksamisesta.

56 §

Korko ja viivästyskorko

— — — — — — — — — — — — —
Jos takaisin perittävää määrää ei makseta

viimeistään opetus- ja kulttuuriministeriön
asettamana eräpäivänä, sille on maksettava
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:ssa
tarkoitetun korkokannan mukaan.

58 §

Muutoksenhaku rahoitusta koskevaan
päätökseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta
koskevaan päätökseen, 53 §:n mukaiseen ra-
hoituksen maksatuksen keskeyttämistä kos-
kevaan päätökseen, 55 §:n mukaiseen takai-
sinperintäpäätökseen ja 57 §:n mukaiseen
kuittausta koskevaan päätökseen haetaan oi-
kaisua ja muutosta sen mukaan kuin valtion-
avustuslain (688/2001) 34 §:ssä säädetään.

71 §

Kansalliskirjaston johtokunta

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee Hel-

singin yliopiston hallitukselle esityksen mi-
nisteriötä ja kirjastoja edustavista jäsenistä ja
heidän varajäsenistään kirjastoja kuultuaan.
Helsingin yliopiston ehdotuksesta hallitus ni-
mittää johtokuntaan yhtä monta jäsentä ja
heidän varajäsentään kuin opetus- ja kulttuu-
riministeriön esityksessä on. Lisäksi johto-
kuntaan nimitetään enintään kolme jäsentä ja
heille varajäsenet opetus- ja kulttuuriministe-
riön ja Helsingin yliopiston yhteisen ehdo-
tuksen perusteella.
— — — — — — — — — — — — —

83 §

Muutoksenhaku yliopiston päätökseen

Päätökseen, joka koskee 43 a §:ssä tarkoi-
tettua opiskeluoikeuden peruuttamista tai
43 c §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden pa-
lauttamista, haetaan muutosta opiskelijoiden
oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa
päätöksen tiedoksisaannista ja muutoin siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Muuhun yliopiston hallintoasiassa
antamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä yliopiston päätoimipaikka sijait-
see, sen mukaan kuin hallintolainkäyttölaissa
säädetään, jollei tässä laissa tai muualla laissa
toisin säädetä. Valitus päätöksestä, joka kos-
kee opiskeluoikeuden peruuttamista, opiske-
luoikeuden palauttamista ja 45 §:ssä tarkoi-
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tettua varoitusta, määräaikaista erottamista ja
opiskelusta pidättämistä, tulee käsitellä kii-
reellisenä.

85 §

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja kurinpi-
toa koskevan päätöksen täytäntöönpano

Opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskeli-
jan määräaikaista erottamista ja opiskelusta
pidättämistä koskeva päätös voidaan panna
täytäntöön siitä tehdystä valituksesta huoli-
matta, jollei hallinto-oikeus tai opiskelijoiden
oikeusturvalautakunta toisin määrää.

87 §

Arviointi

— — — — — — — — — — — — —
Opetus- ja kulttuuriministeriön yhteydessä

toimii riippumattomana asiantuntijaelimenä
korkeakoulujen arviointineuvosto. Tarkempia
säännöksiä arviointineuvostosta annetaan val-
tioneuvoston asetuksella.

90 §

Varautumissuunnitelmat

— — — — — — — — — — — — —
Varautumista valvoo opetus- ja kulttuuri-

ministeriö. Jos varautumisessa havaitaan
puutteita, opetus- ja kulttuuriministeriö voi
määrätä puutteiden korjaamisesta.

90 a §

Tietojensaantioikeus

Opiskelijan terveydentilaa ja toimintaky-
kyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta
välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus antaa:

1) yliopiston rehtorille ja yliopiston turval-
lisuudesta vastaavalle muulle henkilölle opis-
kelun turvallisuuden varmistamiseksi;

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henki-
lölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin oh-
jaamista varten;

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville
henkilöille opiskelijan terveyden ja turvalli-
suuden varmistamiseksi ja tarvittaviin tuki-
toimiin ohjaamista varten;

4) harjoittelusta vastaaville henkilöille
opiskelijan sekä harjoittelupaikan henkilöstön
ja asiakkaiden turvallisuuden varmistami-
seksi; sekä

5) poliisille ja yliopiston edustajalle, joka
on ensisijaisessa vastuussa turvallisuusuhan
selvittämisestä, välittömän turvallisuusuhan
arvioimiseksi tai mikäli opiskelijan todetaan
terveydentilan arvioinnissa olevan vaaraksi
muiden turvallisuudelle.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2012.

Edellä 43 a §:n 2 momenttia sovelletaan
kuitenkin vain 31 päivän joulukuuta 2011
jälkeen opintonsa aloittaneisiin opiskelijoi-
hin.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Naantalissa 12 päivänä elokuuta 2011

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Jukka Gustafsson
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