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Enligt sändlista 
 
 
 
 
Hänvisning  
 
Ärende UKM Begäran om utlåtande om ett utkast till regeringens proposition 

till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen 
och av yrkeshögskolelagen 
 
Bästa mottagare,  
 
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert yttrande om utkastet till regeringens 
proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av universitetslagen och 
av yrkeshögskolelagen.  
 
Målet med propositionen är att öka andelen personer som avlägger högskoleexamen, 
förbättra möjligheterna till kontinuerligt lärande och underlätta tillträdet till 
högskoleutbildning. Propositionen har samband med genomförandet av  
Visionen för högskoleutbildning och forskning 2030.  
 
I propositionen föreslås att yrkeshögskolornas och universitetens uppgift när det gäller 
att erbjuda möjligheter till kontinuerligt lärande ska stärkas. 
 
Det föreslås att lagstiftningen när det gäller att tillhandahålla kompletterande utbildning 
ska klarläggas så att det är entydigt att även undervisning som innehåller delar av en 
examen kan tillhandahållas som kompletterande utbildning. Enligt förslaget ska också 
bestämmelserna om uppdragsutbildning som ordnas av högskolor ändras så att även 
medborgare i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och personer 
som kan jämföras med dem framöver ska kunna delta i uppdragsutbildning som leder 
till examen.  
 
Syftet med de föreslagna lagarna är också att göra ansökan till högskoleutbildning 
smidigare. Vidare ska tillämpningsområdet för gemensam ansökan och separata 
antagningar till högskolorna klarläggas, och till lagarna fogas bestämmelser om 
smidigare ansökningsförfaranden i separata antagningar. Studerandenas möjligheter 
att smidigare flytta sig inom högskolan ska underlättas genom att bestämmelserna om 
ansökningsförfarandet för överflyttande studerande görs smidigare.  
 
Bestämmelserna om högre högskoleexamen vid universitet och högre 
yrkeshögskoleexamen vid yrkeshögskola görs flexiblare så att den målsatta tiden för  
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avläggande av examen i sådan examensinriktad utbildning på främmande språk eller 
utbildning som ordnas som ett internationellt samarbete kan vara ett, ett och ett halvt 
eller två läsår i bägge högskolesektorer. 
 
Behörighetsvillkoren för högre yrkeshögskoleexamina görs flexiblare så att en 
förutsättning för att bli antagen som studerande är två års arbetserfarenhet efter 
avläggandet av examen inom den första cykeln i stället för tre år som tidigare. 
Yrkeshögskoleexamen eller någon annan lämplig högskoleexamen föreslås kvarstå 
som villkor för behörighet att söka, men dessutom ska yrkeshögskolan som studerande 
kunna anta den som i övrigt anses ha tillräckliga kunskaper och färdigheter för 
studierna. Motsvarande bestämmelse gäller redan all annan utbildning som leder till 
högre högskoleexamen.  
 
Vidare ska den projektfinansiering som beviljas högskolorna överföras från att omfattas 
av statsunderstödslagen till finansieringssystemet enligt universitetslagen och 
yrkeshögskolelagen. Propositionen har inga konsekvenser för basfinansieringen av 
högskolorna eller översynen av de finansieringsmodeller som gäller den. 
 
Utöver de förslag som gäller verkställandet av visionen för högskoleutbildning och 
forskning 2030 innehåller propositionen också ett förslag till ändring av namnet på 
Villmanstrands tekniska universitet till Villmanstrand-Lahtis tekniska universitet LUT.  
I de föreskrivna uppgifterna för studentkårer och studerandekårer slopas utnämningen 
av medlemmar till studiestödsnämnderna, som har dragits in fr.o.m. den 1 januari 
2018.  
 
Genom propositionen skapar man nya verksamhetsmöjligheter för högskolorna. 
Högskolorna samt Arene och Unifi begärs i sina yttranden uppskatta och 
beskriva de funktionella och ekonomiska konsekvenserna av förslagen.  
 
Undervisnings- och kulturministeriet ber om ert utlåtande senast den 4 september 2018 
till undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor kirjaamo@minedu.fi och  
e-postadressen visio2030@minedu.fi. 
 
Ytterligare uppgifter ges per e-post av  
 
Birgitta Vuorinen, undervisningsråd, gruppchef, birgitta.vuorinen@minedu.fi 
Heikki Kuutti Uusitalo, specialmedarbetare, heikki.kuutti.uusitalo@minedu.fi 
Maija Innola, undervisningsråd (fr.o.m. 13.8.2018), maija.innola@minedu.fi 
Laura Hansén, regeringsråd (fr.o.m. 6.8.2018), laura.hansen@minedu.fi 
Laura Karppinen, regeringsråd (fr.o.m. 8.8.2018), laura.karppinen@minedu.fi 
 
 
Ställföreträdare för chefen för högskole-  
och forskningspolitiska avdelningen, 
Överdirerektör Esko Ranto 
 
 
Undervisningsråd Maija Innola 
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Bilaga Utkast till regeringens proposition 
 
Sändlista Ministerierna 

Yrkeshögskolorna 
Universiteten  
Tammerfors högskolestiftelse 
Försvarshögskolan 
Kajana universitetscentrum 
Karleby universitetscentrum 
Lahtis universitetscentrum 
S:t Michels universitetscentrum 
Björneborgs universitetscentrum 
Seinäjoki universitetscentrum 
Finlands universitet UNIFI rf 
Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf 
Finlands studerandekårers förbund – SAMOK rf 
Finlands studentkårers förbund (FSF) rf 
Suomen Ammattiin Opiskelevien Liitto - SAKKI ry 
Suomen Opiskelija-Allianssi - OSKU ry 
Finlands Akademi 
Utbildningsstyrelsen 
Nationella centret för utbildningsutvärdering 
Akava ry 
Finlands näringsliv rf 
Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL rf 
KT Kommunarbetsgivarna 
Finlands Kommunförbund 
Undervisningssektorns Fackorganisation rf 
Professoriliitto - Professorsförbundet ry 
Tieteentekijöiden liitto - Forskarförbundet ry  
Yliopistojen ja tutkimusalan henkilöstöliitto - Universitetens och 
forskningssektorns personalförbund YHL ry  
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry 
Fackföreningarnas centralförbund i Finland FFC rf 
Tjänstemannacentralorganisationen STTK rf 
Bildningsarbetsgivarna rf 
Företagarna i Finland rf 
Suomalainen Tiedeakatemia ry 
Finska Vetenskaps-Societeten rf  
Delegationen för vetenskapsakademierna i Finland 
Samordningsdelegationen för den svenskspråkiga högskoleutbildningen 
Riksarkivet 
Institutet för de inhemska språken 
Depåbiblioteket 
De vetenskapliga samfundens delegation 
 

För kännedom Högskole- och forskningspolitiska avdelningen 
 


