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KANTELU 

 
 
1. Kantelu 
 
Olette eduskunnan oikeusasiamiehelle lähettämässänne kirjeessä pyytänyt oi-
keusasiamiestä tutkimaan Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan menettelyä 
25.5.2011 vuosittaisen yleisavustuksen jakamisessa muun ohella Grönioni – 
Jyväskylän vihreät opiskelijat ja JYY:n vihreä vasemmisto - nimisille ryhmille. 
Verkkosivullaan Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry ilmoittaa 
Grönionin olevan sen edustajistoryhmä Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan 
edustajistossa. Mielestänne nämä ryhmät ovat puoluepoliittisesti sidonnaisia, 
joten katsotte tällaisten tukien olevan ristiriidassa puolue- ja vaalirahalain sekä 
ylioppilaskunnan sääntöjen kanssa. 
 
Koska tämä asia ei ylioppilaskunnan toiminnan osalta perustuslain 109 §:n 
mukaan kuulu eduskunnan oikeusasiamiehen toimivaltaan, oikeusasiamies on 
siirtänyt asian Valtiontalouden tarkastusviraston käsiteltäväksi. 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto toimii vaali- ja puoluerahoituksen laillisuus-
valvontaviranomaisena. Puoluelain (10/1969) 8 b §:n 4 momentin mukaan puo-
lue, puolueyhdistys ja puolueen lähiyhteisö eivät saa vastaanottaa tukea muun 
muassa julkisoikeudelliselta yhdistykseltä, laitokselta tai säätiöltä. Saman lain 
9 e §:n 2 momentin mukaan tarkastusvirasto valvoo muun ohella puoluelain tu-
kea koskevien säännösten noudattamista puolueen, puolueen lähiyhteisön ja 
avustuspäätöksessä tarkoitetun yhdistyksen toiminnassa. 
 
Tarkastusvirasto on pyytänyt kantelustanne Jyväskylän yliopiston ylioppilas-
kunnan, Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n ja JYY:n vihre-
än vasemmiston selvitykset. 
 
 
2. Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan selvitys 
 
Selvityksessään Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta (myöhemmin myös 
JYY) on esittänyt muun muassa seuraavaa. 
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JYY jakaa vuosittain hakemuksesta yleisavustuksia piirissään toimivien järjes-
töjen perustoiminnan tukemiseksi. Vuonna 2011 haku päättyi 19.5.2011 ja 
yleisavustuksia jaettiin yhteensä 15.800 euroa, joista 2.200 euroa edustajisto-
ryhmille. Kahden uuden edustajistoryhmän toiminnan aloittamiseen myönne t-
tiin avustusta 200 euroa ja tällä hetkellä toimivien ryhmien avustus määräytyi 
edustajistopaikkojen perusteella siten, että yksi paikka oikeutti 230 euron avus-
tukseen ja jokainen lisäpaikka nosti avustusta 20 euroa. 
 
Selvityksen mukaan JYY otti huomioon ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun 
lain (273/2009) sekä puoluelain uudistamisen vaikutukset yleisavustuksia 
myönnettäessä. Puoluelain 8 b §:n mukaan puolueyhdistykset ja puolueiden lä-
hiyhteisöt eivät saa vastaanottaa tukea julkisoikeudelliselta yhdistykseltä kuten 
ylioppilaskunnalta. Lakiuudistuksen johdosta JYY tarkisti menettelyään yleis-
avustuksen myöntämisessä vuodelle 2011. 
 
JYY:n hallitus käsitteli yleisavustushakemukset ja totesi edustajistoryhmien 
Grönioni – Jyväskylän vihreät opiskelijat ja JYY:n vihreä vasemmisto osoitta-
neen, että ne eivät ole puoluelaissa määriteltyjä puolueyhdistyksiä tai lähiyhtei-
söjä. JYY päätti myöntää Grönionille yhdeksän edustajistopaikan perusteella 
390 euroa ja JYY:n vihreälle vasemmistolle kuuden edustajistopaikan perus-
teella 330 euroa yleisavustusta. 
 
Edellä mainitun perusteella JYY on selvityksessään katsonut, että sen menette-
ly yleisavustusten 2011 jaossa edustajistoryhmille on ollut ehdokkaan vaalira-
hoituksesta annetun lain sekä puoluelain mukaista. 
 
 
3. Juvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry:n selvi-
tys 
 
Selvityksessään  Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry on esittä-
nyt muun muassa seuraavaa. 
 
Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry on valtakunnallisen Vih-
reiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO:n jäsenjärjestö ja siten osa Vihreän 
liiton puolueorganisaatiota. Aiemmin yhdistyksen osana toimi Grönioni - vih-
reät  opiskelijat – edustajistoryhmä Jyväskylän yliopiston  ylioppilaskunnan 
edustajistossa. Grönioni irtautui omaksi yhdistyksekseen 11.4.2011 pidetyssä 
perustamiskokouksessa, jolloin yhdistyksen nimeksi tuli Grönioni – Jyväskylän 
yliopiston vihreät opiskelijat. Yhdistys on vielä tällä hetkellä rekisteröimätön. 
Selvityksen mukaan Grönioni – Jyväskylän yliopiston vihreät opiskelijat ei ole 
Vihreän liiton jäsenjärjestö eikä aio hakea puolueen jäsenyyttä tai liittyä sen lä-
hiyhteisöksi. 
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Jyvioni – Jyväskylän vihreät nuoret ja opiskelijat ry ei ole kuluvana vuonna 
hakenut eikä myöskään saanut toimintaansa avustusta Jyväskylän yliopiston 
ylioppilaskunnalta. Tuki on maksettu Grönioni – Jyväskylän yliopiston vihreät 
opiskelijat–yhdistykselle, joka ei kuulu mihinkään puolueeseen. Selvityksen 
mukaan tuen maksaminen ei ole ollut ristiriidassa ehdokkaan vaaliraho ituksesta 
annetun lain, puoluelain tai Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunnan sääntöjen 
kanssa. 
 
 
4. Jyväskylän yliopiston vihreän vasemmiston selvitys 
 
Selvityksessään Jyväskylän yliopiston vihreä vasemmisto (Jyviva) on esittänyt 
muun muassa seuraavaa. 
 
Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta jakoi 25.5.2011 yleisavustusta JYY:n 
vihreälle vasemmistolle 330 euroa. Jyviva on puoluepoliittisesti sitoutumaton, 
aatteellinen ja vapaamuotoinen ryhmä, joka toimii ylioppilaskunnan ja yliopis-
toyhteisön piirissä. Jyviva ei ole rekisteröitynyt eikä minkään puolueen puo-
lueyhdistys. 
 
Jyviva toimi vaalilistana JYY:n edustajistovaaleissa  2009 ja sai edustajistoon 
kuusi jäsentä 41:stä, joten Jyviva on myös yksi JYY:n edustajiston edustajisto-
ryhmistä. JYY:n edustajistovaaleissa 2011 Jyviva on jälleen asettunut ehdolle 
vaalilistana, mutta ryhmän lyhentämätön nimi on muutettu muotoon Jyväsky-
län yliopiston vihreä vasemmisto. Nimenmuutos liittyy ryhmän toimintakentän 
tarkempaan kuvaamiseen ja varsinainen toiminta säilyy ennallaan. 
 
Jyviva ei ole Vasemmisto-opiskelijat ry:n (Vasop) jäsenjärjestö, sillä Jyviva ei 
ole virallinen järjestö vaan vapamuotoinen ryhmä. Myöskään Vasop ei ole 
minkään puolueen puolueyhdistys tai lähiyhteisö. Vasop on puoluepoliittisesti 
sitoutumaton. Osa Jyvivassa toimivista opiskelijoista kuuluu Vasop:iin henk i-
löjäseninä. 
 
Edellä mainituilla perusteilla Jyviva on selvityksessään katsonut, ettei sen me-
nettely JYY:n yleisavustuksen hakemisessa ja vastaanottamisessa ole ollut ris-
tiriidassa puoluelain ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain kanssa. 
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5. Tarkastusviraston johtopäätös 
 
Huomioon ottaen edellä mainituissa selvityksissä esitetyt näkökohdat kante-
lunne ei anna aihetta vaali- ja puoluerahoituksen laillisuusvalvontaviranomai-
sena Valtiontalouden tarkastusviraston enempiin toimenpiteisiin. 
 
Tämän tarkastusvirasto ilmoittaa Teille tiedoksi. 
 
 
 
 
Ylijohtaja   Esa Tammelin 
 
 
 
 
Tuloksellisuustarkastuspäällikkö  Timo-Veli Sälli 
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