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Jakelussa mainituille 
  
  
  
 
Viite       

   
Asia OKM Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskun-

nalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta 
 

 Hyvä vastaanottaja,  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi 
eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta.  
 
Esityksen tavoitteena on kasvattaa korkeakoulututkinnon suorittavien osuutta, parantaa 
jatkuvan oppimisen mahdollisuuksia ja helpottaa korkeakoulutukseen pääsyä. Esitys 
liittyy Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision toimeenpanoon. 
 
Esityksen mukaan jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien tarjoamista ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen tehtävänä vahvistettaisiin. 
  
Lainsäädäntöä ehdotetaan selkeytettäväksi täydennyskoulutuksen tarjoamisen osalta 
siten, että olisi yksiselitteistä, että myös tutkinnon osia sisältävää koulutusta voi tarjota 
täydennyskoulutuksena.  Lisäksi korkeakoulujen tilauskoulutusta koskevia säännöksiä 
muutettaisiin siten, että tutkintoon johtavaan tilauskoulutukseen voisivat jatkossa osal-
listua myös Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiset ja näihin rinnastet-
tavat henkilöt.  
 
Ehdotetuilla laeilla myös joustavoitettaisiin korkeakoulutukseen hakeutumista. Korkea-
koulujen yhteishaun ja erillisvalinnan käyttöaloja selvennettäisiin ja lakeihin ehdotetaan 
lisättäviksi säännökset joustavammista hakumenettelyistä erillisvalinnoissa. Opiskeli-
joiden siirtymistä korkeakoulun sisällä helpotettaisiin joustavoittamalla siirto-
opiskelijoiden hakumenettelyä koskevia säännöksiä. 
  
Yliopistojen ylempiä korkeakoulututkintoja ja ammattikorkeakoulujen ylempiä ammatti-
korkeakoulututkintoja koskevia säännöksiä joustavoitettaisiin siten, että vieraskielises-
sä tai muuten kansainvälisenä yhteistyönä järjestettävässä tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa tutkintojen tavoitteellinen suorittamisaika voisi molemmilla korkeakoulusekto-
reilla olla yksi, puolitoista tai kaksi lukuvuotta. 
 
Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon kelpoisuusvaatimuksia joustavoitettaisiin siten, 
että opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä olisi kolmen vuoden sijaan kahden vuoden 
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työkokemus ensimmäisen syklin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Ammattikorkeakoulu-
tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto säilyisi hakukelpoisuusvaatimuksena, 
mutta lisäksi ammattikorkeakoulu voisi ottaa opiskelijaksi sen, jolla se katsoo muutoin 
olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Vastaava säännös koskee jo kaikkia mui-
ta korkeakoulututkintoon johtavia koulutuksia. 
  
Korkeakouluille myönnettävät hankerahoitukset siirrettäisiin valtionavustuslain piiristä 
yliopistolain ja ammattikorkeakoululain mukaiseen rahoitusjärjestelmään. Esityksellä ei 
ole vaikutuksia korkeakoulujen perusrahoitukseen eikä sitä koskevien rahoitusmallien 
uudistamiseen.  
 
Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen vision 2030 toimeenpanoa koskevien ehdotusten li-
säksi esitykseen sisältyy myös ehdotus Lappeenrannan teknillisen yliopiston nimen 
muuttamisesta muotoon Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT. Ylioppilas- 
ja opiskelijakuntien tehtävistä poistettaisiin jäsenten nimittäminen opintotukilautakuntiin, 
jotka on lakkautettu 1.1.2018 lukien. 
 
Esityksellä luodaan korkeakouluille uusia toimintamahdollisuuksia. Korkeakou-
luja sekä Arenea ja Unifia pyydetään lausunnossaan arvioimaan ja kuvaamaan 
esitysten toiminnallisia ja taloudellisia vaikutuksia.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne 4.9.2018 mennessä opetus- ja kult-
tuuriministeriön kirjaamoon kirjaamo@minedu.fi sekä lisäksi sähköpostiosoitteeseen 
visio2030@minedu.fi. 
 
Lisätietoja antavat sähköpostitse: 
 
Opetusneuvos, ryhmän päällikkö Birgitta Vuorinen, birgitta.vuorinen@minedu.fi  
Erityisavustaja Heikki Kuutti Uusitalo, heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi  
Opetusneuvos Maija Innola (13.8.2018 alkaen), maija.innola@minedu.fi  
Hallitusneuvos Laura Hansén (6.8.2018 alkaen), laura.hansen@minedu.fi  
Hallitusneuvos Laura Karppinen (8.8.2018 alkaen), laura.karppinen@minedu.fi  
 
 
Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan  
osaston päällikön sijainen, 
Ylijohtaja Esko Ranto 

 
 

Opetusneuvos Maija Innola 
 
 

    

    

    
 
Liitteet Luonnos hallituksen esitykseksi 
 
Jakelu Ministeriöt 

Ammattikorkeakoulut 
Yliopistot 
Tampereen korkeakoulusäätiö 
Maanpuolustuskorkeakoulu 
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Kajaanin yliopistokeskus 
Kokkolan yliopistokeskus Chydenius 
Lahden Yliopistokampus 
Mikkelin yliopistokeskus 
Porin yliopistokeskus 
Seinäjoen yliopistokeskus 
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry 
Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry 
Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry 
Suomen Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
Suomen Lukiolaisten Liitto ry 
Suomen Akatemia 
Opetushallitus 
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
Akava ry 
Elinkeinoelämän Keskusliitto ry 
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry 
KT Kuntatyönantajat 
Suomen Kuntaliitto ry 
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ry 
Professoriliitto ry 
Tieteentekijöiden Liitto ry 
Yliopistojen ja Tutkimusalan Henkilöstöliitto Yhl Ry 
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry. 
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Ry 
Sivistystyönantajat ry 
Suomen Yrittäjät ry 
Suomalainen Tiedeakatemia ry 
Suomen Tiedeseura 
Suomen Tiedeakatemiat 
Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen 
Kansallisarkisto 
Kotimaisten kielten keskus 
Varastokirjasto 
Tieteellisten seurain valtuuskunta 
 

Tiedoksi Korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osasto 
 
  


