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Regeringens proposition till Riksdagen med förslag till 
lag om ändring av universitetslagen 

 
 
 
 

PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL 

I denna proposition föreslås att ändring i 
universitetens beslut skall sökas hos den för-
valtningsdomstol inom vars domkrets univer-
sitetets huvudsakliga verksamhetsställe är be-

läget. 
Lagen avses träda i kraft den 1 januari 

2002. 
 

————— 
 

 
 
 

MOTIVERING 

 
1.  Nuläge och föreslagna ändring-

ar 

Enligt 34 § universitetslagen (645/1997) 
söks ändring i ett beslut av universitetet ge-
nom besvär hos länsrätten (numera förvalt-
ningsdomstolen) såsom anges i förvaltnings-
processlagen (586/1996), om inte något annat 
bestäms i denna lag eller i någon annan lag. 

Enligt 33 § universitetslagen kan en person 
som sökt studierätt skriftligen söka rättelse i 
beslutet om antagning hos universitetet. En 
studerande får söka rättelse i bedömningen 
av studieprestationer och i vissa andra sådana 
beslut angående studierna om vilka bestäms 
genom förordning. Enligt lagens 35 § 2 
mom. söks ändring i ett beslut som givits vid 
rättelseförfarande genom besvär hos länsrät-
ten. Besvär får dock inte anföras över ett så-
dant beslut om bedömning av studiepresta-
tioner som givits vid rättelseförfarandet. 

I 12 § förvaltningsprocesslagen  föreskrivs 
om behörig förvaltningsdomstol. Enligt be-
stämmelsen är det inte helt klart vilken för-
valtningsdomstol som är behörig då ändring 
söks i ett beslut av ett universitet. Det finns 
inte några särskilda bestämmelser om univer-

sitetens verksamhetsområde och en stor del 
av universiteten verkar på flera ställen som i 
många fall hör till skilda förvaltningsdomsto-
lars domkrets. 

Ett enskilt universitet har sökande från oli-
ka delar av landet och således även från flera 
förvaltningsdomstolars domkrets. Om man 
som behörig förvaltningsdomstol betraktar 
den förvaltningsdomstol till vars domkrets 
sökandes hemort hör, kommer besvär som 
gäller samma antagning av studerande att 
spridas över flera förvaltningsdomstolar. 
Detta kan tänkas leda till olika lösningar i 
ärenden som gäller samma urvalsprov och ef-
tersom man enligt 35 § 3 mom. universitets-
lagen inte genom besvär hos förvaltnings-
domstolen får söka ändring i ett beslut som 
gäller antagning av studerande, är förvalt-
ningsdomstolarnas beslut slutliga. 

För att det inte skall uppstå ovetskap om 
vilken förvaltningsdomstol som är behörig 
och för att besvären över besluten av ett en-
skilt universitet skall bli avgjorda i samma 
förvaltningsdomstol, föreslås att ändringssö-
kandet när det gäller beslut av universiteten 
hänförs till den förvaltningsdomstol inom 
vars domkrets universitetets huvudsakliga 
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verksamhetsställe är beläget. Med universite-
tets huvudsakliga verksamhetsställe avses i 
detta sammanhang den ort där universitetets 
centralförvaltning finns.  

Länsrätterna har enligt lagen om förvalt-
ningsdomstolarna ersatts av förvaltnings-
domstolarna. Det föreslås att de justeringar 
som detta föranleder görs i paragraferna. 

 
1.  Proposit ionens verkningar 

Genom de föreslagna bestämmelserna hän-
förs ändringssökande i fråga om beslut av ett 
universitet till den förvaltningsdomstol inom 
vars domkrets universitetets huvudsakliga 
verksamhetsställe är beläget. 

Propositionen har inte några ekonomiska 
verkningar. 

 
2.  Beredningen av proposit ionen 

Justitieministeriet har bett undervisnings-
ministeriet vidta åtgärder för att reformera 

universitetslagens bestämmelser om änd-
ringssökande, eftersom specialsituationer 
som ansluter sig till annan lagstiftning inte 
har beaktats i den allmänna bestämmelsen i 
förvaltningsprocesslagens 12 § om behörig 
förvaltningsdomstol. Propositionen har be-
retts som tjänsteuppdrag vid undervisnings-
ministeriet. Ett propositionsutkast sändes på 
remiss till justitieministeriet, alla universitet, 
AKAVA-OS rf, PARDIA rf, Fackförbundet 
för statsanställda och specialtjänster VAL rf 
samt Finlands studentkårers förbund rf. Re-
aktionerna i de avgivna utlåtandena har varit 
positiva. 
 
 
3.  Ikraftträdande 

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 
2002. 

 
Med hänvisning till vad som anförts ovan 

föreläggs Riksdagen följande lagförslag: 
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Lagförslagen 
 

Lag 

om ändring av universitetslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 34 §, 35 § 2 och 3 mom. samt 

36 § som följer: 
 

34 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut av universitetet söks på 
det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen 
(586/1996) genom besvär hos den förvalt-
ningsdomstol inom vars domkrets universite-
tets huvudsakliga verksamhetsställe är belä-
get, om inte något annat bestäms i denna lag 
eller i någon annan lag.  

 
35 § 

Besvärsförbud 

-— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring genom besvär får inte sökas i ett 

beslut som man enligt 33 § får söka rättelse i. 
Ändring i ett beslut som givits vid rättelse-
förfarande söks genom besvär hos förvalt-
ningsdomstolen. Besvär får dock inte anföras 

över ett sådant beslut om bedömning av stu-
dieprestationer som givits vid rät-
telseförfarandet.  

Ändring i ett beslut av förvaltningsdomsto-
len om antagning av studerande enligt 18 § 
eller disciplinära åtgärder mot studerande en-
ligt 19 § får inte sökas genom besvär.  

 
36 § 

Verkställighet av beslut om avstängning 

Ett beslut att avstänga en studerande för 
viss tid kan verkställas trots besvär, om inte 
universitetet eller förvaltningsdomstolen be-
slutar något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. 
Åtgärder som verkställigheten av denna lag 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft. 

————— 

Helsingfors den 28 september 2001 

 
 

Republikens President 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Undervisningsminister Maija Rask 
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Bilaga 
Parallelltexter 

 
 
 

Lag 

om ändring av universitetslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i universitetslagen av den 27 juni 1997 (645/1997) 34 §, 35 § 2 och 3 mom. samt 

36 § som följer: 
 
Gällande lydelse Föreslagen lydelse 
 

34 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut av universitetet söks 
genom besvär hos länsrätten enligt förvalt-
ningsprocesslagen (586/1996), om inte nå-
got annat bestäms i denna lag eller i någon 
annan lag.  
 

34 § 

Ändringssökande 

Ändring i ett beslut av universitetet söks 
på det sätt som anges i förvaltningspro-
cesslagen (586/1996) genom besvär hos 
den förvaltningsdomstol inom vars dom-
krets universitetets huvudsakliga verksam-
hetsställe är beläget, om inte något annat 
bestäms i denna lag eller i någon annan lag.  
 

 
35 § 

Besvärsförbud 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring genom besvär får inte sökas i ett 

beslut som man enligt 33 § får söka rättelse 
i. Ändring i ett beslut som givits vid rättel-
seförfarande söks genom besvär hos läns-
rätten. Besvär får dock inte anföras över ett 
sådant beslut om bedömning av studie-
prestationer som givits vid rättelseförfaran-
det.  

Ändring i ett beslut av länsrätten om an-
tagning av studerande enligt 18 § eller di-
sciplinära åtgärder mot studerande enligt 
19 § får inte sökas genom besvär. 

-— — — — — — — — — — — — — —  
Ändring genom besvär får inte sökas i ett 

beslut som man enligt 33 § får söka rättelse 
i. Ändring i ett beslut som givits vid rättel-
seförfarande söks genom besvär hos för-
valtningsdomstolen. Besvär får dock inte 
anföras över ett sådant beslut om bedöm-
ning av studieprestationer som givits vid 
rättelseförfarandet.  

Ändring i ett beslut av förvaltningsdom-
stolen om antagning av studerande enligt 
18 § eller disciplinära åtgärder mot stude-
rande enligt 19 § får inte sökas genom be-
svär.  
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36 § 

Verkställighet av beslut om avstängning 

Ett beslut att avstänga en studerande för 
viss tid kan verkställas trots besvär, om inte 
universitetet eller länsrätten beslutar något 
annat. 

36 § 

Verkställighet av beslut om avstängning 

Ett beslut att avstänga en studerande för 
viss tid kan verkställas trots besvär, om inte 
universitetet eller förvaltningsdomstolen 
beslutar något annat. 

——— 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 

2002. 
Åtgärder som verkställigheten av denna 

lag förutsätter får vidtas innan lagen träder 
i kraft. 

——— 
 

 


