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Lausuntopyyntii ro.7.zor8 (OKM/SS /oro/zor8) - Luonnos halli-
tuksen esitykseksi laiksi yliopistolain ja ammattikorkeakou-
lulain muttamisesta

Vaasan yliopiston lausunto

Vaasan yliopisto kiittee mahdollisuudesta lausua viitteessd mainitusta
luonnoksesta hallituksen esitykseksi. Vaasan yliopisto esittdd lausunto-
naan seuraavaa.

Yleiselld tasolla Vaasan yliopisto toteaa, etti ehdotukset yliopistolain
muuttamiseksi ovat linjassa Korkeakoulutus ja tutkimus zo3o -vision ja
sen tavoitteiden kanssa, eivdtkd muutokset sisiillii merkittdvih muutoksia
vallitsevaan oikeustilaan.

Ehdotetut muutokset tiydennyskoulutukseen ja tilauskoulutukseen liitty-
vdn sllntelyn selkeyttlmisestl mahdollistavat yliopistoille joustavat toi-
mintatavat koulutuksen jirjestdmisessd perinteisen tutkintoon johtavan
koulutuksen rinnalla. Yliopisto n6kee, ettd tutkinnon osien eli moduulien
tarjoaminen joustavasti eri tavoittein opiskeleville ryhmille tulee yleisty-
mddn. Ehdotetut muutokset mahdollistavat jatkossa sen, ettl sama mo-
duuli voi joustavasti soveltua niin tutkintokoulutukseen, avoimen yliopis-
ton koulutustarjontaan, maksulliseen tdydennyskoulutukseen kuin ti-
lauskoulutukseen. Ehdotetut muutokset jiittlviit yliopistoille mahdolli-
suuden itse kehittd sopivia ja toimivia kokonaisuuksia oman harkintansa
mukaisesti.

Yliopisto huomauttaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksiin liittyen en-
sinnlkin, ettd kyse on laajemmasta kuin yksinomaan korkeakoulupoliitti-
sin keinoin ratkaistavasta kysymyksestil ja yliopistot ja korkeakoululaitos
ovat vain yksi toimijataho tdll[ sektorilla. Yliopistot voivat edistld asiaa
omalta osaltaan, mutta mukana on my<is laaja verkosto muita toimijoita
(muut koulutusasteet, yritykset, kunnat jne.), joten kokonaisuuden koor-
dinointi on vdlttlmlt<int[ onnistuneen lopputuloksen saaruttamiseksi.
Toisekseen on todettava, etta jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien edis-
tdminen yliopistoissa edellytt[[ ehdotettujen lakimuutosten lisriksi toimi-
vaa resursointimallia niin, etth korkeakouluilla on klytdnn<issii mahdolli-
suus vastata haasteeseen. Toimintatapoja ja etenemismalleja voi eri kor-
keakouluilla, eri alueilla ja eri toimialoilla olla hyvinkin erilaisia ja mitta-
kaavat voivat vaihdella suuresti. Resursointimallin tuleekin tukea hwin
monenlaista toimintaa.
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Korkeakouluun hakeutumista koskevan s[dntell,n selkeyttiminen nhh-
ddln positiivisena mahdollisuutena yliopistojen ndkokulmasta. Erityisesti
laajentamalla mahdollisuutta k[yttii?i erillisvalintojen ehdotuksessa kuva-
tulla tavalla mahdollistaa hakeutumisen korkeakouluopintoihin ympiiri
vuoden. Haasteeksi muodostuu se, ett[ yliopiston koulutustarjontaan
kuuluvissa koulutusohjelmissa olisi klytdnncissd mahdollisuus joustavasti
aloittaa opiskelu milloin tahansa, mikii jii[ kunkin yliopiston itsensd rat-
kaistavaksi tarkoituksenmukaisella tavalla omassa sisdisessl pddt<iksen-
teossaan. Vastaavasti yliopiston sis[isen siirtohaun mahdollistaminen
ehdotuksessa kuvatulla tavalla jettee yliopiston omalle p[dtoksenteolle
aiempaa enemmdn harkinnanvaraa toimeenpanovaiheessa, mitfl voidaan
pitiiii hyvdnfl kehityksenfl.

Korkeakoulututkintojen laajuuden ja tavoitteellisten suorittamisaikojen
osalta esilld olevat muutokset mahdollistavat niin ik[iin yliopiston jousta-
van oman pddtriksenteon erilaisissa tilanteissa kansainviliseen yhteistyo-
hon liittyen. Jd[ yliopistojen itsensi pl5tettiivlksi, miten ja minkdlaisissa
tilanteissa esitetfyd joustomahdollisuutta on perusteltua kriytt[ii. Erityi-
sesti 9o opintopisteen laajuinen ylempi korkeakoulututkinto saattaisi
avata uusia mahdollisuuksia yliopistoille. Nykyiset vakiintuneet kansalli-
set tutkintorakenteet muodostanevat kuitenkin llht<ikohdan jatkossakin,
josta voidaan poiketa perustelluissa tapauksissa. Pditoksenteossa kiinni-
tettdneen huomiota mm. siihen, miten eri laajuisia tutkintoja samalla
tutkintonimikkeell[ voi yliopisto perustellusti myrinthd.

Yliopisto suhtautuu positiivisesti siihen, ettl yliopistoille myrinnettdvlt
erilaiset hankerahoitukset siirrettIisiin valtionar,ustuslain piiristd yliopis-
tolain mukaiseen rahoitusj[rjestelmldn. Muutoksella ei kuitenkaan tule
olla vaikutuksia yliopistojen perusrahoitukseen. Lislksi huomiota tulee
kiinnittdl siihen, ettd jatkossa tdmdn tyyppistd rahoitusta my<innettdessd
menettelytavat ovat toimivat, avoimet ja ennakoitavat ja ettl ne kohtele-
vat kaikkia yliopistoja samalla tavalla.

Lopuksi yliopisto toteaa, etti sill[ ei ole lausuttavaa Lappeenrannan tek-
nillisen yliopiston nimen muuttamiseen liittyen.
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