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HALLITUKSEN JA SEN JÄSENTEN
TIEDONSAANTIOIKEUS
• Yliopiston hallituksen tiedonsaantioikeudesta ei erikseen säännelty; tiedonsaantioikeus perustuu pitkälti YOL 20
§:n mukaiseen huolellisuus- ja lojaliteettivelvollisuuteen (Julkisoikeudellisen yliopiston hallituksen ja rehtorin on
huolellisesti toimien edistettävä yliopiston etua) > hallitus ja sen jäsenet tarvitsevat oikeat ja riittävät tiedot
tehtäviensä hoitamista varten
• vrt. nimenomainen säännös osakeyhtiölaki 17 § Toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle
tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi. Keskeisenä erona lakien sisäisessä systematiikassa
•

OYL yleistoimivalta hallituksella, YOL yleistoimivalta rehtorilla (yleistoimivalta: johtaa yliopiston toimintaa ja
päättää yliopistoa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi)

•

Osakeyhtiöihin ei sovelleta julkisuuslakia, joten niissä ei käsitellä asioita, jotka olisivat hallitukselta salassa
pidettäviä

ØYliopiston hallituksen tiedonsaantioikeus kohdistuu yliopistolaissa tai sen nojalla annetuissa johtosäännöissä
hallitukselle määriteltyihin tehtäviin, jotka myös rajaavat hallituksen jäsenten vastuuta
Ø Yksittäisen jäsenen tiedonsaantioikeus kohdistuu vastaavasti
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OPERATIIVISEN JOHDON VELVOLLISUUS
INFORMOIDA HALLITUSTA JA SEN JÄSENIÄ
• Osakeyhtiölaissa lähtökohta on se, että toimitusjohtajan on annettava hallitukselle ja sen jäsenelle omaaloitteisesti tiedot, jotka ovat tarpeen hallituksen tehtävien hoitamiseksi (OYL 6:17.1:n 3 virke). Tarvittaessa
hallitus tai sen jäsen voi osoittaa, mitkä tiedot ovat hallituksen tehtävien hoidon kannalta tarpeellisia.
Osakeyhtiössä hallituksen jäsenten on siis saatava tietoonsa kaikki yhtiötä koskevat haluamansa tiedot.
• Yliopiston hallituksen ja sen jäsenten osalta velvollisuus antaa tietoja kohdistuu yliopistolaissa tai sen nojalla
annetuissa johtosäännöissä hallitukselle määriteltyihin tehtäviin
• Rehtori vastaa hallituksessa käsiteltävien asioiden valmistelusta ja esittelystä (YOL 17 § 2 mom 4 k), joten rehtori
myös vastaa valmistelun ja esittelyn järjestämisestä niin, että hallitus saa oikeat ja riittävät tiedot tehtäviensä
hoitamiseksi ja vastuunsa kantamiseksi
• Esittelijä vastaa esittelemässään asiassa asian riittävästä selvittämisestä päätöksentekoa varten ja tarpeellisen
tiedon antamisesta valmistelussa
• Muiden operatiiviseen johtoon kuuluvien työntekijöiden vastuut ja velvollisuudet määräytyvät työtehtävien ja
aseman mukaan
• Koska hallituksella ei ole yleistoimivaltaa, salassapito asettaa rehtorille, esittelijälle ja muulle työntekijälle
rajoituksia tietojen antamiseen, jos tiedon antamiselle ei ole hallituksen tehtäviin liittyviä perusteita
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