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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kansainvälisen henkilö
vaihdon keskuksesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan perustettavaksi kan
sainvälisen henkilövaihdon keskus, joka olisi 
opetusministeriön alainen valtion laitos. 

Keskuksen tehtävänä olisi järjestää opiskelu
ja harjoittelumahdollisuuksia suomalaisille 
opiskelijoille, tutkijoille ja harjoittelijoille ul
komailla sekä ulkomaalaisille Suomessa. Kes
kus toimisi yhteistyössä henkilövaihtoa hoita
vien kotimaisten ja ulkomaisten viranomaisten, 

oppilaitosten, järjestöjen ja yritysten kanssa. 
Keskus myöntäisi avustuksia ja apurahoja kan
sainväliseen henkilövaihtoon. Sen tehtävänä 
olisi muutenkin huolehtia kansainvälisen hen
kilövaihdon suunnittelusta ja järjestämisestä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä kesäkuuta 1991. Esitys liittyy vuoden 
1991 tulo- ja menoarvioesitykseen ja on tarkoi
tettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Henkilövaihto on kiinteä osa kansainvälistä 
yhteistyötä koulutuksen ja työelämän aloilla. 
Henkilövaihto perustuu yleensä valtiovallan tu
kemiin vaihtojärjestelmiin, jotka 1980-luvulla 
ovat lisääntyneet merkittävästi. Henkilövaih
don kasvuun ovat vaikuttaneet kulttuurisopi
musverkoston ja tieteellis-teknis-taloudellisten 
yhteistyöjärjestelyjen laajeneminen, uudet poh
joismaiset vaihtojärjestelmät sekä Suomen liit
tyminen eräisiin Euroopan yhteisöjen ja mui
hin kansainvälisiin opiskelija- ja harjoittelija
vaihto-ohjelmiin. 

Suuri osa henkilövaihdosta tapahtuu opetus
ministeriön, työministeriön ja kauppa- ja teol
lisuusministeriön hallinnonaloilla. Ministeriöi
den järjestämän ja tukeman henkilövaihdon 
piirissä on vuosittain noin 4000 henkilöä. 
Vuonna 1990 vaihtojärjestelmien toteuttami
seen on varattu yhteensä noin 15 miljoonaa 
markkaa. 
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Opetusministeriön hoitarua henkilövaihto 
perustuu kahdenvälisiin kulttuurivaihtosopi
muksiin, kulttuurivaihto-ohjelmiin ja kahden
keskisiin rahastoihin, joita Suomella on yh
teensä 37 valtion kanssa. Vastavuoroisten apu
rahaohjelmien suunnittelusta, valmistelusta ja 
toimeenpanosta vastaa opetusministeriön kan
sainvälisten asiain osasto. Opetusministeriöllä 
on ulkomaisten stipendiaattien majoittamista 
varten kolme asuntolaa. 

Työministeriön järjestämä kansainvälinen 
harjoittelu perustuu valtioiden välisiin harjoit
telijavaihtosopimuksiin, joita Suomella on yh
deksän valtion kanssa, viranomaisten yhteis
työjärjestelyihin sekä jäsenyyteen teknisten 
alojen opintoja edustavassa IAESTE-järjestös
sä. Tehtäviä hoidetaan työministeriön työvoi
mapalveluosaston kansainvälisen harjoittelun 
yksikössä. Työllisyyslain (275/87) mukaan 
kansainvälinen harjoittelijavaihto on osa työ
voimapalveluja. 

Kauppa- ja teollisuusministeriön hoitarua 
henkilövaihto perustuu Suomen tekemiin tie-
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teellis-teknis-taloudellisiin yhteistyösopimuk
siin, joiden osana on asiantuntijavaihto. Asi
antuntijavaihto toteutuu yleensä osana teknis
taloudellisia yhteistyöhankkeita. Osa näissä 
hankkeissa mukana olevista asiantuntijoista 
suorittaa samalla jatko-opintoja. Lisäksi 
kauppa- ja teollisuusministeriön tehtävänä on 
Yhdistyneiden Kansakuntien erityisjärjestöjen 
välityksellä saapuvien stipendiaattien sijoitta
minen. 

Kauppa- ja teollisuusministeriö myöntää li
säksi avustuksia yrityksille niiden henkilökun
taan kuuluvien nuorten henkilöiden ulkomai
seen harjoitteluun sekä avustuksia yksittäisille 
henkilöille teollisuuteen tai kauppaan liittyvään 
ulkomaiseen harjoitteluun. 

Henkilövaihtoon liittyviä tehtäviä hoitavat 
lisäksi Suomen Akatemia, Neuvostoliittoinsti
tuutti sekä Suomen ja Yhdysvaltain välinen 
opetusalan vaihtotoimikunta (FUSEEC). Li
säksi eri ministeriöt, kuten ulkoasiainministe
riö, maa- ja metsätalousministeriö, sosiaali- ja 
terveysministeriö sekä ympäristöministeriö hoi
tavat oman alansa asiantuntijavaihtoa. Myös 
korkeakoulut ja muut oppilaitokset sekä eräät 
järjestöt ja yritykset harjoittavat itsenäisesti 
omien alojensa henkilövaihtoa. 

2. Uudistuksen tarve ja uudistus
ehdotus 

Kansainvälisen henkilövaihdon merkitys 
suomalaisen yhteiskunnan kehitykselle on vii
me vuosina korostunut. Kansainvälisen vuoro
vaikutuksen lisäämiseksi ja kilpailukyvyn edis
tämiseksi on välttämätöntä, että maassamme 
on riittävästi kielitaitoisia, hyvin koulutettuja, 
kansainvälisiin tehtäviin harjaantuneita sekä 
muiden maiden kulttuuriin ja oloihin perehty
neitä henkilöitä. Erityisesti kansainvälisen liik
kuvuuden esteiden poistaminen ja Euroopan 
yhdentymiskehitys asettavat uusia vaatimuksia 
kansainvälisen henkilövaihdon kehittämiselle. 

Tutkimuksen, opetuksen, opiskelun ja työ
elämän kansainvälistäminen on lähitulevaisuu
den keskeisiä tavoitteita. Tähän pyritään lisää
mällä suomalaisten mahdollisuuksia opiskella 
tai työskennellä ulkomailla sekä luomalla ulko
maalaisille opiskelijoille, työntekijöille ja tutki
joille aikaisempaa paremmat edellytykset opis
kella, harjoitella ja toimia tutkijana Suomessa. 

Henkilövaihdon kehittämistä vaikeuttaa se, 
että vaihtojärjestelmien hallinto on hajaantu-

nut useille eri ministeriöille ja toimintayksiköil
le. Henkilövaihdon palveluja, kuten tiedotus-, 
julkaisu- ja asuntopalveluja, tai yksittäisiä työ
lupa-asioita ei myöskään ole tarkoituksenmu
kaista hoitaa ministeriötasolla. 

Tämän johdosta sekä henkilövaihdon tehtä
vien nopean lisääntymisen vuoksi ehdotetaan 
säädettäväksi laki, jolla perustettaisiin kansain
välisen henkilövaihdon keskus. Sille keskitet
täisiin henkilövaihdon toimeenpanen hallinto. 

Keskuksen perustamisella pyritään tehosta
maan ja kehittämään kansainvälisen henkilö
vaihdon hallintoa. Keskuksen tulisi huolehtia 
henkilövaihtojärjestelmien suunnittelusta, toi
meenpanosta ja yhteensovittamisesta sekä tar
jota henkilövaihdon palveluja yhteisöille ja 
yksityishenkilöille. Sille kuuluisivat käytännön 
rahoitus- ja asiakaspalvelutehtävät sekä erilai
set yhteensovittamistehtävät. 

3. Asian valmistelu 

Kansainvälisen henkilövaihdon hallinnoin
tiin liittyviä kysymyksiä selvitti kansainvälisen 
henkilövaihdon hallintotoimikunta (komi
teanmietintö 1985:46), joka ehdotti yhteistyön 
lisäämistä eri viranomaisten kesken. 

Vuonna 1989 opetusministeriö asetti toimi
kunnan laatimaan ehdotusta opiskelijoiden ja 
harjoittelijoiden kansainväliseen vaihtoon liit
tyviä palvelutehtäviä hoitavan keskuksen pe
rustamisesta. Tämän palvelukeskustoimikun
nan mietinnöstä (komiteanmietintö 1990:9) 
saatiin yhteensä 40 lausuntoa. Lausunnon an
tajia olivat kansainvälisen vaihdon kannalta 
keskeiset ministeriöt, keskusvirastot, muut val
tion laitokset, korkeakoulut, työmarkkinajär
jestöt ja opiskelijajärjestöt. Kansainvälisen 
henkilövaihdon keskuksen perustamista pidet
tiin lausunnoissa perusteltuna ja kiireellisenä 
toimenpiteenä. Toimikunnan ehdotuksia kes
kuksen hallinnoksi, organisaatioksi ja tehtävik
si pidettiin niin ikään tarkoituksenmukaisina. 

Esitys on valmisteltu palvelukeskustoimikun
nan mietinnön ja siitä annettujen lausuntojen 
pohjalta. 

4. Esityksen hallinnolliset ja 
henkii ö stövaik utu kset 

Kansainväliseen henkilövaihtoon liittyvien 
tehtävien keskittäminen perustettavaan kes-
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kukseen vähentää ministeriöissä päätettävien 
hallintoasioiden määrää. Uudistuksen vaikutus 
ministeriöiden sisäiseen organisaatioon tulee 
erikseen harkittavaksi. 

Opetusministeriöstä lakkautettaisiin 12 vir
kaa tai tehtävää, työministeriöstä kymmenen 
virkaa ja kauppa- ja teollisuusministeriöstä 
kaksi virkaa. Ministeriöiden henkilöstö väheni
si yhteensä 24 henkilöllä. 

Lakkautettavien virkojen ja tehtävien haiti
joille tarjotaan mahdollisuus siirtyä vastaaviin 
tehtäviin keskuksessa tai sisäisin siirroin mui
hin tehtäviin asianomaisen ministeriön hallin
nonalalla. Siirtyvän henkilöstön palkkaus ja 
muut olennaiset palvelussuhteen ehdot turva
taan siirron yhteydessä. 

Keskukseen on tarkoitus perustaa 26 virkaa 
tai tehtävää, mikä merkitsee kahden henkilön 
lisäystä ministeriöiden henkilöstömäärän vä
hennykseen verrattuna. Lisäys johtuu siitä, 
että keskus hoitaisi myös sellaisia tehtäviä, 
joita ei nykyisin hoida mikään viranomainen. 

5. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Perustamisen yhteydessä siirretään keskuk
selle opetusministeriön, työministeriön ja 
kauppa- ja teollisuusministeriön momenteilta 
määrärahoja henkilöstön palkkaamiseen ja toi
minnasta aiheutuviin menoihin. 

Keskuksen toimintamenot olisivat pmvana 
kesäkuuta 1991 alkavana ensimmäisenä toi
mintavuonna noin 10 miljoonaa markkaa. Mi
nisteriöiden momenteilta siirrettäisiin keskuk
selle perustaruisvuonna määrärahoja noin 6,2 
miljoonaa markkaa. Menojen lisäys vuonna 
1991 olisi siten noin 3,8 miljoonaa markkaa. 

Vuonna 1992 kansainvälisen henkilövaihdon 
keskuksen toiminnasta aiheutuvat menot olisi
vat vuoden 1991 hintatasolla noin 17 miljoo
naa markkaa. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotuksen perustelut 

1 §. Ehdotetuna lailla perustettaisiin kan
sainvälisen henkilövaihdon keskus, joka olisi 
opetusministeriön alainen valtion laitos. Kes
kuksen perustamisen tarkoituksena olisi kehit
tää opiskelija-, harjoittelija- ja muuta henkilö
vaihtoa ja edistää siten kansainvälistymistä. 

2 §. Pykälässä on lueteltu keskuksen tehtä
vät. Keskuksen pääasiallisena tehtävänä olisi 
henkilövaihtojärjestelmien suunnittelu ja to
teuttaminen sekä kansainvälistä henkilövaihtoa 
koskevan tiedon hankkiminen, tallentaminen 
ja välittäminen henkilövaihtoa haitaville yhtei
söille sekä yksityishenkilöille. 

Henkilövaihtojärjestelmien toimeenpanaan 
liittyvät tehtävät siirrettäisiin keskukselle ope
tusministeriöstä, työministeriöstä ja kauppa- ja 
teollisuusministeriöstä. 

Opetusministeriöstä keskukselle siirrettäisiin 
kahdenvälisiin kulttuurivaihtosopimuksiin ja 
kulttuurivaihto-ohjelmiin perustuvien ja eräi
den muiden valtion apurahaohjelmien hallinto
tehtävät sekä kansainvälisten opiskelijavaihto-

ohjelmien yhteensovittamiseen liittyvät tehtä
vät. 

Lisäksi keskukselle siirrettäisiin opetusminis
teriöstä kolmen ulkomaisille stipendiaateille 
tarkoitetun asuntolan hoito. 

Työministeriön hallinnonalalta keskukselle 
siirrettäisiin harjoittelijavaihtoon liittyvät val
mistelu- ja toimeenpanotehtävät, joita nykyisin 
hoitaa ministeriön kansainvälisen harjoittelun 
yksikkö. Harjoittelijavaihtoon liittyvät käytän
nön asiakaspalvelutehtävät, jotka edellyttävät 
laajaa kenttäorganisaatiota sekä paikallisia 
työnantajakontakteja, jäisivät edelleen työmi
nisteriön alaisten työvoimapiirien ja työvoima
toimistojen hoidettaviksi. 

Työvoimatoimistot ja keskus hoitaisivat yh
dessä harjoittelijavaihdon tehtäviä. Hallinnolli
sesti työvoimatoimistot säilyisivät työministe
riön alaisina. Keskus ei antaisi hallinnollisia 
määräyksiä ja ohjeita työvoimatoimistoille, 
vaan työministeriö huolehtisi edelleen niiden 
toiminnan ohjauksesta. Tämä edellyttää yhteis
työn järjestämistä keskuksen ja työministeriön 
kesken. 
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Kauppa- ja teollisuusministeriöstä keskuksel
le siirrettäisiin teollisuuden kansainvälistymis
koulutukseen liittyvä avustusten myöntäminen 
harjoittelijoille ja yrityksille, ulkomaalaisten 
jatko-opiskelijoiden apurahoihin liittyvät teh
tävät, Yhdistyneiden Kansakuntien stipendiaat
titoimintaan liittyvät tehtävät sekä tieteellis
teknis-taloudellisiin yhteistyösopimuksiin liitty
vä asiantuntijavaihto. Näitä tehtäviä hoitaa 
tällä hetkellä teollisuusosaston kansainvälisten 
asiain toimisto. 

Keskuksen palvelutehtävänä olisi nykyisin 
hajallaan eri toimintayksiköissä hoidettu, usein 
samaa asiakaskuntaa palveleva tiedotus- ja jul
kaisutoiminta. Korkeakoulujen, muiden oppi
laitosten sekä kansainväliseen henkilövaihtoon 
osallistuvien yritysten, järjestöjen ja yksityis
henkilöiden palvelemiseksi keskukseen perus
tettaisiin nykyaikaisella tietotekniikalla varus
tettu tietopalveluyksikkö, johon koottaisiin 
muun muassa tiedot eri maiden koulutusjärjes
telmistä, tutkinnoista sekä opiskelu- ja harjoit
telumahdollisuuksista. Keskus voisi myös tar
jota koulutus- ja konsulttipalveluja henkilö
vaihtoa hoitavien oppilaitosten ja yritysten 
henkilökunnalle. 

Toiminnan vakiinnuttua keskukselle voitai
siin antaa uusia henkilövaihdon kehittämiseen 
ja järjestämiseen liittyviä tehtäviä eri hallin
nonaloilta. Tällaisina voisivat tulla kysymyk
seen esimerkiksi Neuvostoliittoinstituutin hoi
tama Suomen ja Neuvostoliiton välinen stipen
diaattivaihto, ulkoasiainministeriön kehitysyh
teistyöosastolla hoidettu yksittäisten stipendi
aattien apurahaohjelma sekä eräät tutkintojen 
vastaavuuteen ja korkeakoulukelpoisuuden ar
viointiin liittyvät tehtävät. 

Opetusministeriö voisi pykälän 2 momentin 
mukaan antaa keskukselle selvitys-, kokeilu-, 
seuranta- ja suunnittelutehtäviä. 

3 §. Keskuksen toimintaa johtaisi ja valvoisi 
johtokunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta 
ja asettamisesta säädettäisiin asetuksella. Joh
tokunnassa olisi edustettuna koulutuksen sekä 
työ- ja elinkeinoelämän asiantuntemus. Toi-

minnan tehokkuuden varmistamiseksi johto
kunnan tulisi olla kokoonpanoltaan suppea. 

4 §. Keskuksen apuna neuvoa-antavana eli
menä olisi kansainvälisen henkilövaihdon neu
vottelukunta. Senkin tehtävistä, kokoonpanos
ta ja asettamisesta säädettäisiin asetuksella. 

5 §. Henkilövaihdon keskuksella olisi oikeus 
periä suoritteistaan maksuja. Maksuja määrät
täessä noudatettaisiin, mitä valtion maksupe
rustelaissa (980173) on säädetty. 

6 §. Pykälä sisältäisi säännöksen siitä, että 
keskus voisi ottaa vastaan lahjoituksia sen 
tehtäviä edistäviin tarkoituksiin. Säännös on 
tarpeen, koska on mahdollista, että keskukselle 
haluttaisiin lahjoittaa varoja käytettäviksi esi
merkiksi apurahoina. 

7 §. Pykälä sisältäisi tavanomaisen säännök
sen asetuksenantovaltuudesta ja viraston työ
järjestyksestä. 

8 §. Ehdotuksen mukaan laki tulisi voimaan 
1 päivänä kesäkuuta 1991. Jotta keskus voisi 
aloittaa toimintansa tästä ajankohdasta, tulisi 
jo ennen lain voimaantuloa voida ryhtyä toi
menpiteisiin muun muassa keskuksen virkojen 
täyttämiseksi. 

2. Tarkemmat säännökset 

Asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 
henkilövaihdon keskuksen keskeisten virkojen 
kelpoisuusvaatimuksista, virkojen täyttämises
tä sekä muista keskuksen kannalta merkittävis
tä asioista. Määräykset keskuksen sisäisestä 
organisaatiosta ja hallinnon muusta järjestelys
tä annettaisiin keskuksen työjärjestyksessä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan päivä
nä kesäkuuta 1991. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
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Laki 
kansainvälisen henkilövaihdon keskuksesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 
Opiskelija- ja harjoittelijavaihdon sekä 

muun Suomen ja ulkomaiden välisen henkilö
vaihdon edistämiseksi on kansainvälisen henki
lövaihdon keskus, joka on opetusministeriön 
alainen. 

2 § 
Keskuksen tehtävänä on: 
1) huolehtia kansainvälisen henkilövaihdon 

suunnittelusta ja järjestämisestä; 
2) antaa ohjausta ja neuvontaa kansainväli

seen henkilövaihtoon liittyvissä kysymyksissä; 
3) myöntää apurahoja ja avustuksia kansain

väliseen henkilövaihtoon; sekä 
4) hoitaa muut tehtävät, jotka on sille sää

detty tai määrätty. 
Opetusministeriö voi antaa keskukselle selvi

tys-, kokeilu-, seuranta- ja suunnittelutehtäviä. 

3 § 
Keskuksessa on johtokunta, jonka tehtävis

tä, kokoonpanosta ja asettamisesta säädetään 
asetuksella. 

4 § 
Keskuksen apuna neuvoa-antavana toimieli

menä on kansainvälisen henkilövaihdon neu-

Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 1990 

vottelukunta, jonka tehtävistä, kokoonpanosta 
ja asettamisesta säädetään asetuksella. 

5 § 
Keskuksella on oikeus periä suoritteistaan 

maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, 
mitä valtion maksuperustelaissa (980/73) sää
detään. 

6 § 
Keskus on oikeutettu ottamaan vastaan lah

joituksia sen tehtäviä edistäviin tarkoituksiin. 

7 § 
Tarkemmat säännökset keskuksen tehtävis

tä, hallinnosta ja viroista annetaan asetuksella 
sekä sen nojalla keskuksen työjärjestyksellä. 

8 § 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuu

ta 1991. 
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan 

ryhtyä toimenpiteisiin keskuksen virkojen täyt
tämiseksi sekä muihin toimenpiteisiin, jotka 
ovat tarpeen keskuksen toiminnan aloittami
seksi lain tullessa voimaan. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Anna-Liisa Kasurinen 
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