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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ammattikor-
keakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttami-
sesta 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan teh-
täväksi muutoksia lähinnä yliopistolainsää-
dännön kokonaisuudistuksen johdosta. Laa-
dunarviointia, opiskelijoiden kelpoisuutta, 
opiskelupaikan vastaanottamista, opetuksen 
maksuttomuutta, koulutusohjelman maksulli-
suutta sekä hallintoasian käsittelyä koskevia 

säännöksiä yhtenäistetään yliopistolakiehdo-
tuksen säännösten sisältöä vastaaviksi. Li-
säksi lakiin ehdotetaan tehtäväksi eräitä mui-
ta muutoksia. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. 

————— 
 
 
 
 
 
 
 

PERUSTELUT 

 
1  Nykyti la  

Suomen korkeakoululaitos muodostuu kah-
desta toisiaan täydentävästä sektorista, jossa 
yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla on eri 
tehtävät ja profiilit. Yliopistojen toiminnassa 
korostuu tieteellinen tutkimus ja siihen poh-
jautuva koulutus. Ammattikorkeakoulut ovat 
luonteeltaan pääosin monialaisia ja alueelli-
sia korkeakouluja, joiden toiminnassa koros-
tuu yhteys työelämään ja alueelliseen kehit-
tämiseen. Niissä suoritettavat tutkinnot ovat 
ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja. 
Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin 
perustuvaa korkeakouluopetusta ammatilli-
siin asiantuntijatehtäviin. 

Opetusministeriön toimialaan kuuluvia 
ammattikorkeakouluja on tällä hetkellä yh-

teensä 26. Ammattikorkeakouluopintoja jär-
jestetään kahdeksalla koulutusalalla, jotka 
ovat humanistinen ja kasvatusala, kulttuu-
riala, yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja 
hallinnon ala, luonnontieteiden ala, tekniikan 
ja liikenteen ala, luonnonvara- ja ympäristö-
ala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala sekä 
matkailu-, ravitsemis- ja talousala. 

Ammattikorkeakoululain (351/2003) 6 §:n 
mukaan valtioneuvosto voi myöntää kunnal-
le, kuntayhtymälle, säätiölle tai osakeyhtiölle 
ammattikorkeakoulun toimiluvan. Luvan 
myöntämisen edellytyksenä on, että ammat-
tikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja 
täyttää ammattikorkeakoululle asetettavat 
laatu- ja muut vaatimukset. Ylläpitäjän tehtä-
vänä on ammattikorkeakoulun strateginen 
kehittäminen. 

Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa 
hoitavat hallitus ja rehtori. Rehtori johtaa 
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ammattikorkeakoulun toimintaa ja toimii hal-
lituksen puheenjohtajana. Rehtorin nimittää 
tai ottaa ylläpitäjä. Ammattikorkeakoululain 
29 §:n mukaan opettajat nimittää tai ottaa 
ammattikorkeakoulu. Muun henkilöstön ni-
mittämisestä ei laissa ole säännöksiä. 

Ammattikorkeakoulut päättävät opiskelija-
valinnan perusteista, valintakokeen järjestä-
misestä sekä opiskelijavalinnasta. Opiskelija 
voi ottaa vastaan vain yhden korkeakoulutut-
kintoon johtavan opiskelupaikan samana lu-
kuvuonna alkavasta koulutuksesta. 
 
2  Ehdotetut  muutokset  

Voimassa olevan 3 §:n 2 momentin mu-
kaan ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jä-
seninä päätoimiset opettajat, muu päätoimi-
nen henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat. 
Ammattikorkeakouluista annetun valtioneu-
voston asetuksen (352/2003) 2 §:n 2 momen-
tin mukaan päätoimiseksi opiskelijaksi katso-
taan tutkintoon johtavassa koulutuksessa ole-
va opiskelija, joka on ilmoittautunut luku-
vuonna läsnäolevaksi kokopäiväopiskelijak-
si. Lainsäädäntöä ehdotetaan selvennettäväk-
si siten, että kaikki tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa olevat opiskelijat ovat ammat-
tikorkeakoulun jäseniä opintojen järjestämis-
tavasta riippumatta. 

Ammattikorkeakoulun tehtävää koskevaa 
4 §:n 1 momenttia ehdotetaan täydennettä-
väksi sivistyksellisten lähtökohtien ja taiteel-
lisen toiminnan osalta. 

Voimassa olevan 7 §:n mukaan ammatti-
korkeakoulun koulutustehtävässä määrätään 
ammattikorkeakoulun toimiala, opiskelija-
paikkamäärä perustutkintoon johtavassa kou-
lutuksessa, ammattikorkeakoulun opetuskieli 
ja sijaintipaikat. Opiskelijapaikkamäärällä on 
ollut merkitystä uuden ammattikorkeakoulun 
toiminnan laajuutta arvioitaessa. Toimilupaa 
myönnettäessä ammattikorkeakoulun koko ja 
toiminnan riittävä laajuus tulee kuitenkin 
selvitetyksi taloudellisia edellytyksiä selvitet-
täessä, jonka vuoksi viitteellistä opiskelija-
paikkamäärää ei ole tarpeen sisällyttää am-
mattikorkeakoulun koulutustehtävään. Lisäk-
si opiskelijapaikkamääristä sovitaan vuosit-
tain ammattikorkeakoulun, sen ylläpitäjän ja 
opetusministeriön välisissä tavoitesopimus-
neuvotteluissa. Näin ollen opiskelijapaikka-

määrää koskeva säännös ehdotetaan poistet-
tavaksi säännöksen 1 ja 2 momentista. 

Laadunarviointia koskevan 9 §:n sisältö 
ehdotetaan yhdenmukaistettavaksi yliopisto-
lakiehdotuksen arviointia koskevan säännök-
sen kanssa. Ammattikorkeakoulun tehtäväksi 
säädettäisiin järjestämänsä koulutuksen ja 
muun toimintansa arviointi. Ammattikorkea-
kouluille asetettaisiin myös velvoite osallis-
tua ulkopuoliseen toimintansa ja laatujärjes-
telmiensä arviointiin säännöllisesti. 

Lain 13 §:n 4 momenttiin ehdotetaan lisät-
täväksi säännös siitä, että vararehtorit ja 
muun ylimmän johdon nimittää tai ottaa 
ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. Säännöksen 
otsikko ehdotetaan täydennettäväksi muutos-
ta vastaavaksi. Ylläpitäjä määrittelisi, mitkä 
tehtävät katsotaan kuuluvaksi muuhun ylim-
pään johtoon. 

Lain 17 §:ssä säädetään ammattikorkea-
koulussa annettavasta opetuksesta. Säännök-
seen ehdotetaan lisättäväksi 2 momentti, jon-
ka mukaan ammattikorkeakoulu voisi järjes-
tää maahanmuuttajille ammattikorkeakoulu-
opintoihin valmentavaa koulutusta. Tämän 
koulutuksen rahoitus on jatkossa tarkoitus 
hoitaa lain 32 §:ssä tarkoitetun ammattikor-
keakoulujen perusrahoituksen puitteissa. 
Säännöksessä tarkoitettu koulutus olisi opis-
kelijalle maksutonta. 

Ammattikorkeakoulututkintojen asemasta 
korkeakoulututkintojen järjestelmässä sääde-
tään nykyisin korkeakoulututkintojen järjes-
telmästä annetussa asetuksessa (464/1998) 
siltä osin, kun on kysymys tutkinnon tuotta-
masta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai 
tehtävään. Asiasta olisi sen luonteen vuoksi 
tarkoituksenmukaisinta säätää laissa. Am-
mattikorkeakoulututkintojen asemointia kos-
keva säännös ehdotetaan näin ollen nostetta-
vaksi lain 18 §:n 1 momenttiin. Lisäksi sään-
nöstä ehdotetaan muutettavaksi nykyistä 
yleisempään muotoon. Jos lainsäädännössä 
on tiettyyn tehtävään asetettu kelpoisuusvaa-
timukseksi ylempi korkeakoulututkinto, tuot-
taisi ylempi ammattikorkeakoulututkinto eh-
dotetun säännöksen perusteella jatkossa kel-
poisuuden tehtävään riippumatta siitä, onko 
kyseessä julkinen virka tai tehtävä vai ei. 
Näin ollen esimerkiksi tilintarkastuslaissa 
(459/2007) KHT-tilintarkastajalta edellytetty 
vaatimus ylemmän korkeakoulututkinnon 
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suorittamisesta täyttyisi myös ylemmän am-
mattikorkeakoulututkinnon suorittaneen hen-
kilön osalta. Ehdotetulla säännöksellä ei olisi 
vaikutusta yliopistossa suoritettaviin tutkin-
toihin johtaviin opintoihin liittyviin kelpoi-
suuksiin, joista säädettäisiin jatkossakin yli-
opistolaissa. 

Voimassa olevan 20 §:n 1 momentin 1 
kohdan mukainen hakukelpoisuuden määrit-
tely on aiheuttanut ammattikorkeakouluissa 
tulkintaongelmia. Jatkossa 1 kohdan mukai-
sesti hakukelpoinen olisi henkilö, joka on 
suorittanut joko lukion oppimäärän, josta hä-
nellä on osoituksena lukion päättötodistus, tai 
suomalaisen ylioppilastutkinnon, Interna-
tional Baccalaureate -tutkinnon, Reifeprü-
fung-tutkinnon taikka Eurooppa-koulujen eu-
rooppalaisen ylioppilastutkinnon. 

Ammattikorkeakoulut ovat voimassa ole-
van kelpoisuussäännöksen perusteella tulkin-
neet, että niin sanottu AICE-tutkinto (Advan-
ced International Certificate of Education) ei 
tuota hakukelpoisuutta ammattikorkeakou-
luun. Kyseinen tutkinto on Cambridgen yli-
opiston kansainvälinen tutkinto, jonka voi 
nykyisin suorittaa myös Suomessa. Jatkossa 
AICE-tutkinto tuottaisi säännöksen 1 mo-
mentin 4 kohdan perusteella hakukelpoisuu-
den, mikäli tutkinto tuottaa sellaisenaan kel-
poisuuden korkeakouluopintoihin Iso-
Britanniassa. 

Muodollisten kelpoisuussäännösten estä-
mättä ammattikorkeakouluilla on edelleen 
säännöksen 2 momentin perusteella mahdol-
lisuus ottaa tutkinto-opiskelijaksi myös muu 
kuin 1—4 kohdan mukaiset edellytykset täyt-
tävä henkilö, jos ammattikorkeakoulu toteaa 
hakijalla muutoin olevan opintoja varten riit-
tävät tiedot ja valmiudet. 

Säännöksen 3 momenttia ehdotetaan tul-
kintaepäselvyyksien välttämiseksi tarkennet-
tavaksi siten, että ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin kelpoi-
suusvaatimuksena olevan kolmen vuoden 
työkokemuksen tulee olla karttunut sen luku-
kauden alkuun mennessä, jolloin koulutus al-
kaa. Samoin tarkennettaisiin, että työkoke-
muksen edellytetään olevan asianomaiselta 
alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen. 

Voimassa olevan lain siirtymäsäännöksen 
mukaan opistoasteen tai ammatillisen kor-
kea-asteen tutkinnon suorittaneelta, joka on 

sittemmin suorittanut soveltuvan ammatti-
korkeakoulututkinnon, voidaan vaadittavaksi 
työkokemukseksi ammattikorkeakoulun har-
kinnan mukaan hyväksyä vähintään kolmen 
vuoden työkokemus asianomaiselta alalta, 
josta vähintään vuosi ammattikorkeakoulu-
tutkinnon jälkeen. Kyseinen säännös ehdote-
taan otettavaksi kelpoisuutta koskevaan py-
kälään ja lievennettäväksi samalla siten, että 
näissä rajoitetuissa tapauksissa kolmen vuo-
den työkokemukseksi hyväksyttäisiin pää-
säännöstä poiketen myös kokonaisuudessaan 
ennen korkeakoulututkinnon suorittamista 
saatu työkokemus asianomaiselta alalta. 

Opiskelijavalintaa koskevaa 22 §:ää ehdo-
tetaan täydennettäväksi säännöksellä, jonka 
mukaan hakijat voidaan erilaisen koulutus-
taustan vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin 
ryhmiin, joiden sisällä sovelletaan yhdenmu-
kaisia valintaperusteita. Ehdotus vastaa yli-
opistolain vastaavaa säännöstä. Lisäksi pykä-
lään ehdotetaan lisättäväksi opiskelupaikan 
vastaanottamiseen liittyvät säännökset, jotka 
sisältyvät nykyisin ammattikorkeakouluista 
annetun valtioneuvoston asetuksen 18 §:ään. 
Säännöksen 3 momentissa tarkoitetun opis-
kelupaikan vastaanottamisilmoituksen toimit-
taminen määräajassa on jatkossakin opiskeli-
jaksi hyväksytyn vastuulla. Opiskelijaksi va-
littu menettää opiskelupaikkansa, jos ilmoi-
tus ei saavu ammattikorkeakouluun määrä-
ajassa. Näissä tilanteissa ammattikorkeakou-
lu lähettää usein käytännössä hakijalle ilmoi-
tuksen opiskelupaikan menettämisestä, mutta 
kyseessä ei ole sellainen ammattikorkeakou-
lun päätös, johon voisi hakea valittamalla 
muutosta. 

Ammattikorkeakoulujen käytännöt vaihte-
levat opiskelijaksi ilmoittautumista koske-
vaan 23 §:ään liittyvien läsnä- ja poissa-
oloilmoituksen muutoksien osalta. Opiskeli-
jan elämäntilanne voi muuttua kesken luku-
vuoden esimerkiksi sairauden tai perhesyiden 
vuoksi ja sen vuoksi on tarpeen säätää jous-
ton mahdollisuudesta lukuvuoden alussa teh-
tyyn läsnä- tai poissaoloilmoitukseen. Näin 
ollen säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi 
siten, että opiskelijalla on perustellusta syystä 
oikeus ilmoittautua aiemmin tekemästään 
läsnä- tai poissaoloilmoituksesta poikkeavas-
ti lukuvuoden aikana. 
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Opetuksen maksuttomuutta koskeva 26 § 
ehdotetaan yhtenäistettäväksi yliopistola-
kiehdotukseen sisältyvän maksusäännöksen 
kanssa. Pykälän 2 momentin mukaan vieras-
kieliseen koulutukseen hakevilta voidaan 1 
momentista poiketen edellyttää opiskelijava-
linnoissa maksullisten testien suorittamista. 
Säännöksen tarkoituksena on mahdollistaa 
kansainvälisten standardoitujen kokeiden, 
kuten GRE ja GMAT, käyttö opiskelijoiden 
valintaprosessissa. Nämä kokeet ovat kaikille 
hakijoille samat, niihin voi osallistua lähes 
missä päin maailmaa tahansa ja niiden avulla 
ammattikorkeakoulut voivat asettaa erimaa-
laiset hakijat vertailukelpoiselle pohjalle yh-
denvertaisesti. 

Ammattikorkeakoululakiin ehdotetaan si-
sällytettäväksi yliopistolakiehdotusta vastaa-
vasti säännös, jonka perusteella korkeakoulu-
jen yksittäisissä ohjelmissa voidaan kerätä 
maksuja EU/ETA-alueen ulkopuolelta tule-
vilta opiskelijoilta. Tämä lukukausimaksuko-
keilua koskeva 26 b § olisi lakiehdotuksen 
voimaantulosäännöksen mukaan voimassa 31 
päivään joulukuuta 2014. 

Lukukausimaksukokeilu koskisi ammatti-
korkeakoulujen ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavia vieraskielisiä koulu-
tusohjelmia. Kokeiluun voisivat kuulua kor-
keakoulun harkinnan mukaan kaikki vieras-
kieliset ja kansainvälisesti suuntautuneet oh-
jelmat, jossa opiskelijoita rekrytoidaan myös 
EU/ETA-alueen ulkopuolelta. Kokeiluun 
kuulumisen edellytyksenä olisi opetusminis-
teriön tekemä koulutusohjelmapäätös. Me-
nettelyllä taattaisiin, että kokeiluun piiriin 
kuuluvat ohjelmat täyttävät ylemmille am-
mattikorkeakoulututkinnoille asetetut kritee-
rit. 

Korkeakoulut päättäisivät EU/ETA-alueen 
ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden maksu-
jen suuruudesta kokeiluun kuuluvissa ohjel-
missa. Tämä jättäisi korkeakouluille mahdol-
lisuuden reagoida nopeasti ja joustavasti kan-
sainvälisillä koulutusmarkkinoilla tapahtu-
viin muutoksiin. Korkeakoulujen kilpailuky-
kyisimpiä ja vetovoimaisimpia ohjelmia voi-
taisiin hyödyntää myös taloudellisesti.  Mak-
sullisista ohjelmista saatavat lisätulot jäisivät 
korkeakoulujen käyttöön, eivätkä ne pienen-
täisi korkeakoulujen perusrahoitusta. 

Korkeakoulujen tulisi kehittää maksullisiin 
ohjelmiinsa apurahajärjestelmä, jolla voidaan 
tukea lahjakkaiden ja vähävaraisten ulko-
maisten opiskelijoiden opintoja Suomessa. 
Apurahajärjestelmästä ei olisi tarkoitus antaa 
yksityiskohtaisia säännöksiä, vaan ammatti-
korkeakoulut voisivat luoda tarvittavan jär-
jestelmän parhaaksi katsomallaan tavalla. 
Apuraha voisi korkeakoulun harkinnan mu-
kaisesti kattaa opiskelijan lukukausimaksut 
tai osan niistä taikka se voisi kattaa myös 
opiskelijan elinkustannuksia kokonaan tai 
osittain opiskeluaikana. 

Koulutuksen maksullisuutta koskeva sään-
nöksen ehdotetaan olevan voimassa viisi 
vuotta. Tänä aikana olisi tarkoitus selvittää, 
mitä vaikutuksia maksullisiin ohjelmiin siir-
tymisestä on korkeakoulujen kansainvälisty-
miselle, suomalaisen korkeakoulutuksen ve-
tovoimalle ja opiskelijavirroille sekä vieras-
kielisen koulutustarjonnan laadulle. Ammat-
tikorkeakouluilla olisi lain 40 §:n 2 momen-
tin nojalla velvollisuus kerätä ja toimittaa 
opetusministeriölle tarvittavat tiedot kokeilun 
seurantaa ja arviointia varten. 

Voimassa olevan lain 27 §:ssä säädettäisiin 
opintosuoritusten arvioinnin oikaisemisesta. 
Pykälän otsikko ehdotetaan muutettavaksi 
vastaamaan paremmin säännöksen sisältöä. 
Lisäksi 2 momenttia ehdotetaan tarkennetta-
vaksi siten, että oikaisumenettelysäännös kat-
taisi sekä muualla suoritettujen opintojen että 
muulla tavoin osoitetun osaamisen hyväksi-
lukemista koskevan päätöksen. 

Voimassa olevan 29 §:n 3 momentin mu-
kaan ammattikorkeakoulu nimittää tai ottaa 
opettajat. Ammattikorkeakoulujen henkilös-
töhallintoon liittyvän toiminnan selkeyttämi-
seksi ehdotetaan säännöstä muutettavaksi si-
ten, että ammattikorkeakoulu nimittäisi tai 
ottaisi koko ammattikorkeakoulun henkilös-
tön rehtoria, vararehtoria ja muuta ylintä joh-
toa lukuun ottamatta. Ehdotetulla muutoksel-
la ei olisi vaikutuksia palvelussuhteen muo-
toon eli siihen, palkataanko henkilö virka- ja 
työsopimussuhteeseen, vaan tämä määräytyi-
si ylläpitäjää koskevan lainsäädännön perus-
teella kuten nykyisinkin. 

Voimassa olevan 30 §:n mukaan opetusmi-
nisteriö voi erityisestä syystä myöntää am-
mattikorkeakoulun opettajien kelpoisuusvaa-
timuksista erivapauden. Toisaalta ammatti-
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korkeakouluista annetun valtioneuvoston 
asetuksen 23 §:ssä säädetään, että opettajan 
virkaan tai toimeen voidaan nimittää myös 
henkilö, joka ei täytä lainsäädännössä asetet-
tuja kelpoisuusvaatimuksia, jos nimitettävä 
henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran tai 
toimen tehtäväalaan. Lain erivapaussäännös 
on näin ollen turha ja se ehdotetaan tämän 
vuoksi poistettavaksi. 

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkea-
koulun henkilöstön asemaa koskevan 31 §:n 
terminologia ehdotetaan muutettavaksi sään-
nöksessä viitattujen erityislakien nykyisiä 
termejä vastaavaksi. Säännökseen ehdotetaan 
selvyyden vuoksi lisättäväksi uusi 3 moment-
ti, jossa säädettäisiin henkilöstön nimittämi-
seen ja ottamiseen sekä virka- tai työsuhteen 
irtisanomiseen ja purkuun liittyvästä muutok-
senhausta. 

Lain 41 §:ää ehdotetaan muutettavaksi yli-
opistolakiehdotuksen hallintomenettelyä ja 
julkisuutta koskevaa säännöstä vastaavaksi. 
Julkisella hallintotehtävällä tarkoitetaan ylei-
sesti esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä 
yksityisten henkilöiden ja yhteisöjen oikeuk-
sia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan pää-
töksentekoon liittyviä tehtäviä. Julkisen hal-
lintotehtävän hoitaminen ammattikorkeakou-
lussa kattaa näin ollen esimerkiksi opiskeli-
javalintaan, opiskeluoikeuteen, opintosuori-
tusten arviointiin ja opiskelijan kurinpitoon 
liittyvät päätökset. Tältä osin säännöksen 
viittaus hallintolakiin ei toisi muutosta nyky-
tilaan verrattuna. Ehdotettu säännös laajen-
taisi kuitenkin hallintolain esteellisyyssään-
nösten soveltamisen ammattikorkeakoulu-
laissa tarkoitetun hallintoasian hoitamisen li-
säksi  kaikkeen muuhunkin ammattikorkea-
koulun toimintaan. Säännöksen tarkoitus on 
varmistaa yleinen luottamus ammattikorkea-
koulujen toimintaan ja toiminnan läpinäky-
vyys. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että 
ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän sekä 
opiskelijakunnan ammattikorkeakoululain 
mukaisessa toiminnassa sovelletaan, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa, jäljempänä julkisuuslaki, sääde-
tään viranomaisesta. Näin ollen ammattikor-
keakoulujen toimintaan liittyvien asiakirjojen 
julkisuuteen sovellettaisiin jatkossa jul-
kisuuslakia riippumatta siitä, onko kyseessä 

kunnan, kuntayhtymän, osakeyhtiön tai sää-
tiön ylläpitämä ammattikorkeakoulu. Sään-
nös ei koske palkkausta kuvaavien tietojen 
julkisuutta. Kunnan ja kuntayhtymän viran-
haltijoiden ja työntekijöiden osalta palkkatie-
tojen julkisuudesta säädetään nimikirjalaissa 
(1010/1989). Muiden henkilöiden palkkatieto 
ei ole julkinen. 

Muutoksenhakua koskevaa 42 §:ää ehdote-
taan yhtenäistettäväksi uuden yliopistolain 
vastaavien säännösten kanssa. 

Opiskelijakunnasta säädetään lain 42 a 
§:ssä. Opiskelijakunnan tehtävää koskevaa 
säännöstä ehdotetaan täydennettäväksi. 

Voimassa olevan valmiuslain (1080/1991) 
sekä eduskunnan käsittelyssä olevan uuden 
valmiuslakiehdotuksen mukaan valtion vi-
ranomaisen varautumisvastuu koskee myös 
kunnallista itsenäistä laitosta. Ammattikor-
keakoululakiin otettavaa 43 a § sovellettai-
siin kunnan ja kuntayhtymän ylläpitämän 
ammattikorkeakoulun lisäksi yksityisoikeu-
dellisten tahojen ylläpitämiin ammattikor-
keakouluihin. Säännös kattaisi valmiuslaissa 
tarkoitettujen poikkeusolojen lisäksi myös 
velvoitteen varautua normaaliolojen häiriö- 
ja erityistilanteisiin. Normaalioloissa tapah-
tuvalla varautumisella pyritään varmistamaan 
se, että korkeakoulun opetus ja tutkimus voi 
jatkua mahdollisimman häiriöttömästi myös 
normaaliolojen erityistilanteissa ja poikkeus-
oloissa. Normaaliolojen häiriö- ja erityisti-
lanteita voivat olla esimerkiksi erilaiset luon-
nonkatastrofit, suuronnettomuudet tai vaka-
vat tartuntatautiepidemiat. Valmiussuunni-
telmat sekä normaaliolojen häiriö- ja erityis-
tilanteita varten laadittavat muut varautumis-
suunnitelmat sekä häiriö- ja erityistilanteista 
laaditut tilannekuvaraportit tulisi säännöksen 
perusteella toimittaa pyynnöstä opetusminis-
teriölle, joka toimialallaan johtaa ja sovittaa 
yhteen varautumistoimenpiteitä. 

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 43 b §, 
joka sisältäisi viittaussäännöksen yliopistola-
kiin ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen 
yhteensovittamisen osalta. 
 
3  Esityksen vaikutukset  

Lain 17 §:n 2 momentin ja 26 b §:n sään-
nökset eivät lisäisi valtion tai kuntien meno-
ja, koska molempien ehdotusten mukainen 
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toiminta on tarkoitus hoitaa ammattikorkea-
koulujen nykyisen opiskelijamäärän puitteis-
sa. 

Lain 18 §:ään ehdotettu säännös ammatti-
korkeakouluissa suoritettavien tutkintojen 
asemasta korkeakoulututkintojen järjestel-
mässä selkeyttäisi nykyistä oikeustilaa. Lain 
29 §:ään ehdotettu säännös ammattikorkea-
koulun henkilöstön nimittämisestä selventäisi 
ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän välis-
tä tehtävänjakoa. 

Tutkintoon johtava koulutus säilyisi esityk-
sen mukaan edelleen maksuttomana. Kan-
sainvälisyyttä ja mahdollisuuksia kansainvä-
lisille koulutusmarkkinoille pyritään kuiten-
kin lisäämään EU/ETA-alueen ulkopuolisille 
toteutettavan lukukausimaksukokeilun muo-
dossa. Yhden opiskelupaikan säännön tar-
kentamisella samoin kuin muilla opiskelijoita 
koskevien säännösten muutoksilla pyritään 
opiskelijoiden oikeusturvan parantamiseen. 
 
4  Asian valmistelu 

Opetusministeriö asetti toukokuussa 2007 
ministeriön sisäisen työryhmän ja ohjaus-
ryhmän yliopistolain ja siihen liittyvän lain-
säädännön uudistamiseksi. Työryhmän tehtä-
vänä oli muun muassa valmistella yliopisto-
lainsäädännön kokonaisuudistuksen edellyt-
tämät tarvittavat muutokset ammattikorkea-
kouluista annettuun lainsäädäntöön. 

Hallituksen esityksestä on pyydetty lau-
sunnot ammattikorkeakouluilta ja niiden yl-
läpitäjiltä, yliopistoilta sekä muilta keskeisil-
tä sidosryhmätahoilta. Lausunnoissa esille 
tuodut seikat on pyritty ottamaan mahdolli-
suuksien mukaan huomioon lakiehdotusta 
viimeisteltäessä. 
 
5  Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2010. Niin sanottua yh-
den opiskelupaikan säännöstä sovellettaisiin 
1 päivästä elokuuta 2010 alkaen. 
 
6  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 6 §:n 2 momentin mukaan ke-
tään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta 

asettaa eri asemaan esimerkiksi kansalaisuu-
den perusteella. Säännös kieltää suosinnan tai 
jonkin yksilön tai ryhmän asettamisen etuoi-
keutettuun asemaan, mikäli tämä samalla 
merkitsisi toisiin kohdistuvaa syrjintää. La-
kiehdotuksen 26 b §:n perusteella ammatti-
korkeakoulu voisi periä maksuja ylempään 
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutusohjelmaan hyväksytyiltä muiden 
kuin EU/ETA-alueeseen kuuluvien valtioi-
den kansalaisilta. Kyseessä olisi määräaikai-
nen kokeilu, joka edellyttäisi ammattikor-
keakoululta apurahajärjestelmää, jolla voitai-
siin tarvittaessa tukea maksulliseen koulutus-
ohjelmaan osallistuvien opiskelusta johtuvia 
kustannuksia. Perustuslakivaliokunta on lau-
sunnossaan PeVL 14/2007 korostanut sitä, 
että kaikille henkilöille on kansalaisuudesta 
riippumatta turvattava mahdollisuus hakeu-
tua tutkintoon johtavaan maksuttomaan kou-
lutukseen. Nyt ehdotettu sääntely ei merkitse 
muutosta tähän periaatteeseen, vaan kaikilla 
kelpoisuusehdot täyttävillä henkilöillä on jat-
kossakin kansalaisuudesta riippumatta mah-
dollisuus osallistua tutkintoon johtavaan 
maksuttomaan koulutukseen. Perustuslain 16 
§:n 2 momentissa turvataan jokaiselle yhtä-
läinen mahdollisuus saada kykyjensä ja eri-
tyisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta 
kuin perusopetusta sekä kehittää itseään va-
rattomuuden sitä estämättä. Vaikka säännös 
ei estäkään koulutusmaksujen perimistä, 
maksullisen koulutusväylän mahdollistami-
nen kaikille voitaisiin katsoa menettelyksi, 
jolla erityisesti suomalaisten yhdenvertaiset 
kouluttautumismahdollisuudet voisivat vaa-
rantua. Esityksen mukaiset vieraskieliset 
koulutusohjelmat tuovat osaltaan mahdolli-
suuden kehittää myös maksuttoman tutkinto-
koulutuksen sisältöä ja tuo samalla lisäarvoa 
koko tutkintojärjestelmälle. Vieraskieliset 
koulutusohjelmat edistävät korkeakoulujen 
kansainvälistymistä sekä niiden tunnettavuut-
ta maailmalla. 

Kuntalain 51 §:n mukaista otto-oikeutta ei 
ole sellaisissa asioissa, joissa päätösvalta on 
siirretty muun kuin kuntalain perusteella. La-
kiehdotuksen 29 §:n mukaan ammattikorkea-
koulun henkilöstön nimittää tai ottaa ammat-
tikorkeakoulu rehtoria, vararehtoria ja muuta 
ylintä johtoa lukuun ottamatta. Tämä ammat-
tikorkeakoulun itsehallintoa vahvistava sään-
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nös rajoittaa kunnan päätöksentekoelinten ot-
to-oikeutta nykyiseen verrattuna. Ammatti-
korkeakoulun ylläpitäminen on kuitenkin 
kunnan vapaaehtoinen tehtävä, eikä ehdotettu 
säännös ole kunnan tai kuntayhtymän ylläpi-
tämän ammattikorkeakoulun osalta perustus-

laissa turvatun kunnallisen itsehallintoperi-
aatteen vastainen. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 
 
 
 
 
 
 
 

Laki 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 3 §, 

4 §:n 1 momentti, 7 ja 9 §, 13 §:n otsikko ja 4 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 20, 22, 23, 
26, 27, 29—31 ja 41 §, 42 §:n 1 ja 2 momentti sekä 42 a §,  

sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 momentti ja 20 § laissa 411/2005, 26 § osaksi mainitussa 
laissa 411/2005 sekä 41 ja 42 a § laissa 413/2005, ja 

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 26 b sekä lakiin uusi 43 a ja 43 b § seuraavasti: 
 
 

3 § 

Ammattikorkeakoulun itsehallinto ja jäsenet 

Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asi-
oissaan itsehallinto. 

Ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jäse-
ninä päätoimiset opettajat, muu päätoiminen 
henkilöstö ja tutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa olevat opiskelijat. Siitä, kuka on pää-
toiminen, säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

4 § 

Ammattikorkeakoulujen tehtävät 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksel-
lisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakoulu-
opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, 
tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoit-
taa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa 
sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja 
alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa 
soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä tai-
teellista toimintaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

7 § 

Koulutustehtävä 

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä 
määrätään, sen mukaan kuin valtioneuvoston 
asetuksella tarkemmin säädetään, ammatti-
korkeakoulun toimiala, ammattikorkeakou-
lun opetuskieli ja sijaintipaikat. 

Luvan ammattikorkeakoulun koulutusteh-
tävän muuttamiseen, joka koskee sijainti-
paikkoja, antaa opetusministeriö. 
 

9 § 

Laadunarviointi 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata 
järjestämänsä koulutuksen ja muun toimin-
nan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä. 
Ammattikorkeakoulun tulee arvioida koulu-
tustaan ja muuta toimintaansa ja niiden vai-
kuttavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös 
osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja 
laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti 
ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tu-
lokset. 

Opetusministeriön yhteydessä toimii riip-
pumattomana asiantuntijaelimenä korkeakou-
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lujen arviointineuvosto, josta säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

13 § 

Rehtori,  vararehtori ja muu ylin johto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai 

useampi vararehtori sen mukaan kuin am-
mattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää. Vara-
rehtorit ja muun ylimmän johdon nimittää tai 
ottaa ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. 
 
 

17 § 

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille 
määrätyn koulutustehtävän rajoissa korkea-
koulututkintoon johtavaa opetusta, ammatil-
lisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuis-
koulutusta sekä avointa ammattikorkeakou-
luopetusta. Osa tutkintotavoitteisesta opetuk-
sesta voidaan järjestää työpaikoilla.  

Ammattikorkeakoulu voi järjestää maa-
hanmuuttajille maksutonta koulutusta, jonka 
tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset ja 
muut tarvittavat valmiudet ammattikorkea-
kouluopintoja varten. Koulutuksen laajuudes-
ta säädetään tarvittaessa valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

18 § 

Tutkinnot ja niiden perusteet 

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa 
ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikor-
keakoulututkinnot ovat korkeakoulututkinto-
ja ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 
ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Tutkin-
tojen asemasta korkeakoulututkintojen järjes-
telmässä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

20 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henki-
lö, joka on suorittanut: 

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetussa laissa 
(672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin 
opetusministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon sen mukaan kuin ope-
tusministeriön asetuksella tarkemmin sääde-
tään; tai 

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-
omaisessa maassa antaa kelpoisuuden vas-
taaviin korkeakouluopintoihin. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös 
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, 
jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riit-
tävät tiedot ja taidot opintoja varten. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskeli-
jaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon tai muun so-
veltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on 
vähintään kolmen vuoden työkokemus asian-
omaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jäl-
keen. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla 
kertynyt sen lukukauden alkuun mennessä, 
jolloin koulutus alkaa. Käsi- ja taideteolli-
suusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teat-
teri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työko-
kemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan 
pituinen taiteellinen toiminta. Opistoasteen 
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suo-
rittaneelta, joka on sittemmin suorittanut so-
veltuvan korkeakoulututkinnon, voidaan 
vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä 
myös ennen korkeakoulututkinnon suoritta-
mista saatu työkokemus asianomaiselta alal-
ta. 
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22 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaan-
ottaminen 

Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan 
perusteista ja valintakokeen järjestämisestä 
päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on 
sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan 
vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 
Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on 
sovellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta 
järjestetään yhteishaun avulla opiskelijava-
lintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekiste-
ristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoitet-
tua opiskelijavalintarekisteriä käyttäen, jollei 
valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. 
Opiskelijavalinnan toimittamisesta ja yhteis-
hausta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa säädetään. Opiskelija voi ottaa vas-
taan vain yhden yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun 
kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan 
opiskelupaikan samana lukukautena alkavas-
ta koulutuksesta. Lukukaudella tarkoitetaan 
syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin 
syyslukukausi alkaa 1 päivänä elokuuta ja 
päättyy 31 päivänä joulukuuta ja kevätluku-
kausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 
31 päivänä heinäkuuta. Opiskelijaksi hyväk-
sytyn on ammattikorkeakoulun hyväksy-
misilmoituksessa mainittavan määräajan ku-
luessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle 
opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jollei 
opiskelijaksi hyväksytty tee ilmoitusta mää-
räajassa, hän menettää opiskelupaikkansa. 
Henkilön, joka on hyväksytty useampaan 
kuin yhteen korkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutukseen yliopistoissa ja ammattikor-
keakouluissa, tulee tehdä ilmoitus vain siihen 
koulutukseen, jossa hän ottaa vastaan opiske-
lupaikan. 

Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-
korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi-
kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tie-
doksisaannista. Valinnan tulosta ei saa oi-

kaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi 
valitun vahingoksi. Menettelytavasta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

23 § 

Opiskelijaksi ilmoittautuminen 

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-
nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee 
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla 
ilmoittautua ammattikorkeakouluun, jonka 
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opis-
kelijan on joka lukuvuosi ammattikorkeakou-
lun määräämällä tavalla ilmoittauduttava läs-
näolevaksi tai poissaolevaksi. Opiskelija voi 
perustellusta syystä muuttaa läsnä- tai pois-
saoloilmoitustaan lukuvuoden aikana.  
 

26 § 

Opetuksen maksuttomuus 

Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johtava 
opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät 
valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia. 

Muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen 
koulutukseen hakevilta voidaan edellyttää 
kansainvälisten maksullisten testien suorit-
tamista. Muusta kuin 1 momentissa tarkoite-
tusta toiminnasta ammattikorkeakoulu saa 
periä maksuja. Maksuista säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella noudattaen, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
säädetään julkisoikeudellisista suoritteista. 

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta pe-
rittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, 
saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä erä-
päivästä lukien siten kuin korkolaissa 
(633/1982) säädetään. Maksu saadaan ulosot-
taa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 
 

26 b § 

Koulutusohjelman maksullisuus 

Ammattikorkeakoulu voi 26 §:n estämättä 
periä maksuja ammattikorkeakoululle vah-
vistettuun ylempään ammattikorkeakoulutut-
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kintoon johtavaan vieraskieliseen koulutus-
ohjelmaan hyväksytyltä. Maksujen perimisen 
edellytyksenä on, että ammattikorkeakoululla 
on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvitta-
essa tukea maksulliseen koulutusohjelmaan 
osallistuvien opiskelusta johtuvia kustannuk-
sia. 

Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansa-
laiselta eikä siltä, joka Euroopan yhteisön 
lainsäädännön tai Euroopan yhteisön ja sen 
jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa 
tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan 
Euroopan unionin kansalaiseen. 
 

27 § 

Opintosuoritusten arviointi ja  
oikaisumenettely 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioin-
tiperusteiden soveltamisesta opintosuorituk-
seensa. Menettelytavasta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla 
suoritettujen opintojen tai muulla tavoin 
osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyy-
tymätön opiskelija voi pyytää siihen suulli-
sesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suo-
rittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen 
tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on teh-
tävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, 
jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada 
arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden 
soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momen-
tissa tarkoitettuun päätökseen, voi hakea sii-
hen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakou-
lun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa 
siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. 

Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoon-
panosta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

29 § 

Opettajat ja muu henkilöstö 

Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja 
lehtorin virkoja ja toimia. 

Ammattikorkeakoulussa voi olla tuntiopet-
tajia ja luennoitsijoita. 

Ammattikorkeakoulu nimittää tai ottaa 
ammattikorkeakoulun henkilöstön rehtoria, 
vararehtoria ja muuta ylintä johtoa lukuun ot-
tamatta. 
 

30 § 

Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät 

Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoi-
suusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään tar-
vittaessa valtioneuvoston asetuksella.  
 
 

31 § 

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakou-
lun henkilöstön asema 

Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoi-
hin ja viranhaltijoihin noudatetaan, mitä kun-
talaissa (365/1995) ja kunnallisesta viranhal-
tijasta annetussa laissa (304/2003) säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. 

Yksityisen ammattikorkeakoulun työnteki-
jöihin noudatetaan, mitä työsopimuslaissa 
(55/2001) säädetään, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 

Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka 
koskee virkasuhteeseen ottamista taikka vir-
kasuhteen irtisanomista tai purkamista hae-
taan muutosta siten kuin kuntalaissa sääde-
tään. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka 
koskee työsuhteeseen ottamista taikka työ-
suhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan 
työsopimuslakia. 
 

41 § 

Hallintomenettely ja julkisuus 

Hoidettaessa julkista hallintotehtävää am-
mattikorkeakoulussa tai ammattikorkeakou-
lun opiskelijakunnassa sovelletaan hallinto-
lakia (434/2003). Hallintolain esteellisyys-
säännöksiä sovelletaan kaikessa ammattikor-
keakoulun toiminnassa. Hallintolain 28 §:n 1 
momentin 5 ja 6 kohtaa ei kuitenkaan sovel-
leta ammattikorkeakouluun kuuluvaan yhtei-
söön, paitsi kun kysymys on sellaisesta asias-
ta, jossa ammattikorkeakoulun ja siihen kuu-
luvan yhteisön edut ovat ristiriidassa keske-
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nään tai kun asian tasapuolinen käsittely sitä 
edellyttää.   

Ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän 
sekä ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
tämän lain mukaisen toiminnan julkisuuteen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun 
viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 
 

42 § 

Muutoksenhaku 

Ammattikorkeakoulun hallintoasiassa an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimi-
paikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Päätökseen, johon saa 22, 25 tai 27 §:n 
mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annet-
tuun päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la 1 momentissa tarkoitettuun hallinto-oikeu-
teen. Opintosuoritusten arviointia ja muualla 
suoritettujen opintojen tai muulla tavoin 
osoitetun osaamisen hyväksilukemista kos-
kevaan oikaisumenettelyssä annettuun pää-
tökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta va-
littamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 a § 

Opiskelijakunta 

Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakun-
ta, johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat 
opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jä-
senikseen myös muita ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita. 

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opis-
kelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun 
hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 
kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toi-
mielimiin sekä osallistua ammattikorkeakou-
lun muuhun toimintaan. 

Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta 
osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, 
valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuu-

teen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös 
toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää 
heidän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henki-
siä sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan 
yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. 

Opiskelijakunnan tehtävien toteuttamisesta 
aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakun-
nan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla 
tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelija-
kunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suori-
tettaviksi. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla 
on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa 
varten on edustajisto ja hallitus. Opiskelija-
kunnan hallinnosta määrätään tarkemmin 
opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa 
rehtori. 

Opiskelijakunnan 2 momentin nojalla te-
kemään päätökseen haetaan muutosta siten 
kuin 42 §:ssä säädetään muutoksenhausta 
ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen. 

Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan, 
mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, 
jollei tästä laista muuta johdu. 
 
 

43 a § 

Varautumissuunnitelmat  

Ammattikorkeakoulujen tulee valmius-
suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan 
toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin 
toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman häiriötön hoitaminen myös poikke-
usoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. 
Varautumissuunnitelmat sekä häiriö- ja eri-
tyistilanteista laaditut tilannekuvaraportit on 
pyynnöstä toimitettava opetusministeriölle. 

Varautumista valvoo opetusministeriö. Jos 
varautumisessa havaitaan puutteita, opetus-
ministeriö voi määrätä puutteiden korjaami-
sesta. 
 
 

43 b § 

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yh-
teensovittaminen 

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yh-
teensovittamista ja kehittämistä varten ole-
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vasta neuvottelukunnasta säädetään yliopis-
tolain (  /  ) 89 §:ssä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Lain 26 b § on voimassa 31 päivään joulu-

kuuta 2014. 

Sen estämättä, mitä 22 §:n 3 momentissa 
säädetään, opiskelijan oikeuteen ottaa vas-
taan opiskelupaikka sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 
31 päivään heinäkuuta 2010. 
 

————— 
 

Helsingissä 27 päivänä maaliskuuta 2009 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Opetusministeri Henna Virkkunen 
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Liite 
Rinnakkaisteksti 

 
 
 

Laki 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 3 §, 

4 §:n 1 momentti, 7 ja 9 §, 13 §:n otsikko ja 4 momentti, 17 §, 18 §:n 1 momentti, 20, 22, 23, 
26, 27, 29—31 ja 41 §, 42 §:n 1 ja 2 momentti sekä 42 a §,  

sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 momentti ja 20 § laissa 411/2005, 26 § osaksi mainitussa 
laissa 411/2005 sekä 41 ja 42 a § laissa 413/2005, ja 

lisätään lakiin väliaikaisesti uusi 26 b sekä lakiin uusi 43 a ja 43 b § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

3 § 

Ammattikorkeakoulun itsehallinto ja jäsenet 

Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asiois-
saan itsehallinto. 

Ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jäse-
ninä päätoimiset opettajat, muu päätoiminen 
henkilöstö ja päätoimiset opiskelijat. Siitä, 
kuka on päätoiminen, säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 
 

3 § 

Ammattikorkeakoulun itsehallinto ja jäsenet 

Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asi-
oissaan itsehallinto. 

Ammattikorkeakouluun kuuluvat sen jäse-
ninä päätoimiset opettajat, muu päätoiminen 
henkilöstö ja tutkintoon johtavassa koulutuk-
sessa olevat opiskelijat. Siitä, kuka on pää-
toiminen, säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 
 

 
4 § 

Ammattikorkeakoulujen tehtävät 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin 
perustuvaa korkeakouluopetusta ammatillisiin 
asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatil-
lista kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakou-
luopetusta palvelevaa sekä työelämää ja alue-
kehitystä tukevaa ja alueen elinkeinoraken-
teen huomioon ottavaa soveltavaa tutkimus- 
ja kehitystyötä. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 § 

Ammattikorkeakoulujen tehtävät 

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin 
sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksel-
lisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakoulu-
opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, 
tukea yksilön ammatillista kasvua ja harjoit-
taa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa 
sekä työelämää ja aluekehitystä tukevaa ja 
alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa 
soveltavaa tutkimus- ja kehitystyötä sekä tai-
teellista toimintaa. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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7 § 

Koulutustehtävä 

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä 
määrätään, sen mukaan kuin valtioneuvoston 
asetuksella tarkemmin säädetään, ammatti-
korkeakoulun toimiala, opiskelijapaikkamää-
rä perustutkintoon johtavassa koulutuksessa, 
ammattikorkeakoulun opetuskieli ja sijainti-
paikat. 

Luvan ammattikorkeakoulun koulutusteh-
tävän muuttamiseen, joka koskee opiskelija-
paikkamäärää ja sijaintipaikkoja, antaa ope-
tusministeriö. 
 

7 § 

Koulutustehtävä 

Ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä 
määrätään, sen mukaan kuin valtioneuvoston 
asetuksella tarkemmin säädetään, ammatti-
korkeakoulun toimiala, ammattikorkeakoulun 
opetuskieli ja sijaintipaikat. 
 
 

Luvan ammattikorkeakoulun koulutusteh-
tävän muuttamiseen, joka koskee sijainti-
paikkoja, antaa opetusministeriö. 
 

 
9 § 

Laadunarviointi 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata 
järjestämänsä koulutuksen ja muun toiminnan 
laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä ja 
osallistua määräajoin ulkopuoliseen laa-
dunarviointiin. 

Ammattikorkeakoulun tulee julkistaa järjes-
tämänsä arvioinnin tulokset. 
 
 
 

Opetusministeriön yhteydessä on korkea-
koulujen arviointineuvosto, josta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

9 § 

Laadunarviointi 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on vastata 
järjestämänsä koulutuksen ja muun toimin-
nan laatutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä. 
Ammattikorkeakoulun tulee arvioida koulu-
tustaan ja muuta toimintaansa ja niiden vai-
kuttavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös 
osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja 
laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllises-
ti ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tu-
lokset.  

Opetusministeriön yhteydessä toimii riip-
pumattomana asiantuntijaelimenä korkea-
koulujen arviointineuvosto, josta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
 

13 §  

Rehtori ja vararehtori 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai 

useampi vararehtori sen mukaan kuin ammat-
tikorkeakoulun ylläpitäjä päättää. 
 

13 § 

Rehtori,  vararehtori ja muu ylin johto 

— — — — — — — — — — — — — —  
Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai 

useampi vararehtori sen mukaan kuin ammat-
tikorkeakoulun ylläpitäjä päättää. Vararehto-
rit ja muun ylimmän johdon nimittää tai ot-
taa ammattikorkeakoulun ylläpitäjä. 
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17 § 

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille 
määrätyn koulutustehtävän rajoissa korkea-
koulututkintoon johtavaa opetusta, ammatilli-
sia erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskou-
lutusta sekä avointa ammattikorkeakouluope-
tusta. Osa tutkintotavoitteisesta opetuksesta 
voidaan järjestää työpaikoilla. 
 

17 § 

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille 
määrätyn koulutustehtävän rajoissa korkea-
koulututkintoon johtavaa opetusta, ammatil-
lisia erikoistumisopintoja ja muuta aikuis-
koulutusta sekä avointa ammattikorkeakou-
luopetusta. Osa tutkintotavoitteisesta opetuk-
sesta voidaan järjestää työpaikoilla.  

Ammattikorkeakoulu voi järjestää maa-
hanmuuttajille maksutonta koulutusta, jonka 
tavoitteena on antaa opiskelijalle kielelliset 
ja muut tarvittavat valmiudet ammattikor-
keakouluopintoja varten. Koulutuksen laa-
juudesta säädetään tarvittaessa valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

 
18 § 

Tutkinnot ja niiden perusteet 

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa 
ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikor-
keakoulussa suoritettavat tutkinnot ovat kor-
keakoulututkintoja. Tutkintojen asemasta 
korkeakoulututkintojen järjestelmässä sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.  
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

18 § 

Tutkinnot ja niiden perusteet 

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa 
ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikor-
keakoulututkinnot ovat korkeakoulututkintoja 
ja ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 
ovat ylempiä korkeakoulututkintoja. Tutkin-
tojen asemasta korkeakoulututkintojen järjes-
telmässä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
20 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henki-
lö, joka on suorittanut: 

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non; 
 

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin 
opetusministeriön asetuksella tarkemmin sää-
detään; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-

20 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henki-
lö, joka on suorittanut: 

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetussa laissa 
(672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

2) ammatillisen perustutkinnon tai sitä vas-
taavat aikaisemmat opinnot sen mukaan kuin 
opetusministeriön asetuksella tarkemmin 
säädetään; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
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sen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai niitä 
vastaavan aikaisemman tutkinnon sen mu-
kaan kuin opetusministeriön asetuksella tar-
kemmin säädetään; taikka 
 

4) edellä 1—3 kohdassa tarkoitettuja tutkin-
toja vastaavat ulkomaiset opinnot. 
 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös 
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, 
jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riit-
tävät tiedot ja taidot opintoja varten. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskeli-
jaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon tai muun so-
veltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on vä-
hintään kolmen vuoden työkokemus asian-
omaiselta alalta. Käsi- ja taideteollisuusalalla, 
viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tans-
sialalla ja musiikkialalla työkokemuksen 
asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen 
taiteellinen toiminta. 
 

sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon sen mukaan kuin ope-
tusministeriön asetuksella tarkemmin sääde-
tään; tai 

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-
omaisessa maassa antaa kelpoisuuden vas-
taaviin korkeakouluopintoihin. 

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös 
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö, 
jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riit-
tävät tiedot ja taidot opintoja varten. 

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskeli-
jaksi henkilö, joka on suorittanut soveltuvan 
ammattikorkeakoulututkinnon tai muun so-
veltuvan korkeakoulututkinnon ja jolla on 
vähintään kolmen vuoden työkokemus asian-
omaiselta alalta tutkinnon suorittamisen jäl-
keen. Vaadittavan työkokemuksen tulee olla 
kertynyt sen lukukauden alkuun mennessä, 
jolloin koulutus alkaa. Käsi- ja taideteolli-
suusalalla, viestintä- ja kuvataidealalla, teat-
teri- ja tanssialalla ja musiikkialalla työko-
kemuksen asemesta voidaan vaatia vastaavan 
pituinen taiteellinen toiminta. Opistoasteen 
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon 
suorittaneelta, joka on sittemmin suorittanut 
soveltuvan korkeakoulututkinnon, voidaan 
vaadittavaksi työkokemukseksi hyväksyä 
myös ennen korkeakoulututkinnon suoritta-
mista saatu työkokemus asianomaiselta alal-
ta. 
 

 
22 § 

Opiskelijavalinta 

 
Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan 

perusteista ja valintakokeen järjestämisestä 
päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on 
sovellettava yhdenvertaisia valintaperusteita. 
 
 
 
 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta 
järjestetään yhteishaun avulla opiskelijavalin-
tarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 

22 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vas-
taanottaminen 

Ammattikorkeakoulun opiskelijavalinnan 
perusteista ja valintakokeen järjestämisestä 
päättää ammattikorkeakoulu. Hakijoihin on 
sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan 
vuoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. 
Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on 
sovellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. 

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta 
järjestetään yhteishaun avulla opiskelijavalin-
tarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 
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annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua 
opiskelijavalintarekisteriä käyttäen, jollei val-
tioneuvoston asetuksella toisin säädetä. Yh-
teishausta ja opiskelijavalinnasta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella ja 
määrätään sen nojalla opetusministeriön 
päätöksellä. 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen 
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa säädetään. Opiskelija voi ottaa sa-
mana lukuvuonna vastaan vain yhden kor-
keakoulututkintoon johtavan opiskelupaikan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-
korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi-
kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten 
julkistamisesta. Menettelytavasta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

annetussa laissa (1058/1998) tarkoitettua 
opiskelijavalintarekisteriä käyttäen, jollei 
valtioneuvoston asetuksella toisin säädetä. 
Opiskelijavalinnan toimittamisesta ja yhteis-
hausta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 

 
Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen 

mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa säädetään. Opiskelija voi ottaa vas-
taan vain yhden yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen valtakunnalliseen yhteishakuun 
kuuluvan korkeakoulututkintoon johtavan 
opiskelupaikan samana lukukautena alkavas-
ta koulutuksesta. Lukukaudella tarkoitetaan 
syyslukukautta ja kevätlukukautta, jolloin 
syyslukukausi alkaa 1 päivänä elokuuta ja 
päättyy 31 päivänä joulukuuta ja kevätluku-
kausi alkaa 1 päivänä tammikuuta ja päättyy 
31 päivänä heinäkuuta. Opiskelijaksi hyväk-
sytyn on ammattikorkeakoulun hyväksy-
misilmoituksessa mainittavan määräajan ku-
luessa ilmoitettava ammattikorkeakoululle 
opiskelupaikan vastaanottamisesta. Jollei 
opiskelijaksi hyväksytty tee ilmoitusta mää-
räajassa, hän menettää opiskelupaikkansa. 
Henkilön, joka on hyväksytty useampaan 
kuin yhteen korkeakoulututkintoon johtavaan 
koulutukseen yliopistoissa ja ammattikorkea-
kouluissa, tulee tehdä ilmoitus vain siihen 
koulutukseen, jossa hän ottaa vastaan opis-
kelupaikan. 

Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-
korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oi-
kaisua opiskelijaksi ottamista koskevaan pää-
tökseen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaannista. Valinnan tulosta ei saa oi-
kaisupyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi 
valitun vahingoksi. Menettelytavasta sääde-
tään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
23 §  

Opiskelijaksi ilmoittautuminen 

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-
nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee 
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla 
ilmoittautua ammattikorkeakouluun, minkä 
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opis-
kelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava 

23 §

Opiskelijaksi ilmoittautuminen 

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-
nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee 
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla 
ilmoittautua ammattikorkeakouluun, jonka 
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opis-
kelijan on joka lukuvuosi ammattikorkeakou-
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läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikor-
keakoulun määräämällä tavalla. 
 

lun määräämällä tavalla ilmoittauduttava läs-
näolevaksi tai poissaolevaksi. Opiskelija voi 
perustellusta syystä muuttaa läsnä- tai pois-
saoloilmoitustaan lukuvuoden aikana.  
 

 
26 § 

Opetuksen maksuttomuus 

Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johtava 
opetus on opiskelijalle maksutonta. 
 

Muussa opetuksessa voidaan periä maksuja. 
Maksujen perusteista säädetään valtioneuvos-
ton asetuksella noudattaen soveltuvin osin, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä 
maksuista säädetään. 
 
 
 

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta pe-
rittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, 
saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä erä-
päivästä lukien siten kuin korkolaissa 
(633/1982) säädetään. 

Maksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai 
päätöstä siten kuin verojen ja maksujen peri-
misestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetään. 
 

26 § 

Opetuksen maksuttomuus 

Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johtava 
opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät 
valintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia.  

Muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen 
koulutukseen hakevilta voidaan edellyttää 
kansainvälisten maksullisten testien suorit-
tamista. Muusta kuin 1 momentissa tarkoite-
tusta toiminnasta ammattikorkeakoulu saa 
periä maksuja. Maksuista säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella noudattaen, 
mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) 
säädetään julkisoikeudellisista suoritteista. 

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta pe-
rittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä, 
saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä erä-
päivästä lukien siten kuin korkolaissa 
(633/1982) säädetään. Maksu saadaan ulosot-
taa ilman tuomiota tai päätöstä siten kuin ve-
rojen ja maksujen täytäntöönpanosta anne-
tussa laissa (706/2007) säädetään. 
 

 
 26 b §

Koulutusohjelman maksullisuus 

Ammattikorkeakoulu voi 26 §:n estämättä 
periä maksuja ammattikorkeakoululle vahvis-
tettuun ylempään ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavaan vieraskieliseen koulutusoh-
jelmaan hyväksytyltä. Maksujen perimisen 
edellytyksenä on, että ammattikorkeakoululla 
on apurahajärjestelmä, jolla voidaan tarvit-
taessa tukea maksulliseen koulutusohjelmaan 
osallistuvien opiskelusta johtuvia kustannuk-
sia. 

Maksua ei voida kuitenkaan periä Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion kansa-
laiselta eikä siltä, joka Euroopan yhteisön 
lainsäädännön tai Euroopan yhteisön ja sen 
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jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa 
tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan 
Euroopan unionin kansalaiseen. 
 

 
27 §  

Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen 

 
Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioin-

tiperusteiden soveltamisesta opintosuorituk-
seensa. Menettelytavasta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla 
suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen 
tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suul-
lisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suo-
rittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen 
tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on tehtä-
vä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jol-
loin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvi-
oinnin tulokset sekä arviointiperusteiden so-
veltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 
 

Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momen-
tissa tarkoitettuun päätökseen, voi hakea sii-
hen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakou-
lun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa 
siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. 

Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoon-
panosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella. 
 

27 § 

Opintosuoritusten arviointi ja  
oikaisumenettely 

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioin-
tiperusteiden soveltamisesta opintosuorituk-
seensa. Menettelytavasta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. 

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla 
suoritettujen opintojen tai muulla tavoin 
osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyy-
tymätön opiskelija voi pyytää siihen suulli-
sesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suo-
rittaneelta tai hyväksilukemisesta päätöksen 
tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on teh-
tävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, 
jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada 
arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden 
soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. 

Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momen-
tissa tarkoitettuun päätökseen, voi hakea sii-
hen kirjallisesti oikaisua ammattikorkeakou-
lun tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa 
siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon. 

Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoon-
panosta säädetään tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella. 
 

 
 

29 §  

Opettajat ja muu henkilöstö 

Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja 
lehtorin virkoja ja toimia. 

Ammattikorkeakoulussa voi olla tuntiopet-
tajia ja luennoitsijoita. 

Opettajat nimittää tai ottaa ammattikorkea-
koulu. 
 

29 § 

Opettajat ja muu henkilöstö 

Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja 
lehtorin virkoja ja toimia. 

Ammattikorkeakoulussa voi olla tuntiopet-
tajia ja luennoitsijoita. 

Ammattikorkeakoulu nimittää tai ottaa 
ammattikorkeakoulun henkilöstön rehtoria, 
vararehtoria ja muuta ylintä johtoa lukuun 
ottamatta. 
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30 §  

Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät 

Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoi-
suusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. Opetusministeriö 
voi erityisestä syystä myöntää kelpoisuusvaa-
timuksista erivapauden. 
 

30 § 

Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät 

Ammattikorkeakoulun opettajien kelpoi-
suusvaatimuksista ja tehtävistä säädetään 
tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella. 
 

 
31 §  

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakou-
lun henkilöstön asema 

Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoi-
hin, niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoita-
jiin noudatetaan, mitä kuntalaissa (365/1995) 
ja kunnallisesta viranhaltijasta annetussa lais-
sa (304/2003) säädetään, jollei tässä laissa 
toisin säädetä. 

Yksityisen ammattikorkeakoulun toimiin, 
niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin 
noudatetaan, mitä työsopimuslaissa (55/2001) 
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 

31 § 

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakou-
lun henkilöstön asema 

Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoi-
hin ja viranhaltijoihin noudatetaan, mitä kun-
talaissa (365/1995) ja kunnallisesta viranhal-
tijasta annetussa laissa (304/2003) säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. 
 

Yksityisen ammattikorkeakoulun työnteki-
jöihin noudatetaan, mitä työsopimuslaissa 
(55/2001) säädetään, jollei tässä laissa toisin 
säädetä. 

Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka 
koskee virkasuhteeseen ottamista taikka vir-
kasuhteen irtisanomista tai purkamista hae-
taan muutosta siten kuin kuntalaissa sääde-
tään. Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka 
koskee työsuhteeseen ottamista taikka työ-
suhteen irtisanomista tai purkua, sovelletaan 
työsopimuslakia. 
 

 
41 § 

Eräiden hallintoasian käsittelyä koskevien 
säännösten soveltaminen 

Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua hallin-
toasiaa ammattikorkeakoulussa tai ammatti-
korkeakoulun opiskelijakunnassa noudate-
taan, mitä hallintolaissa (434/2003) ja viran-
omaisten toiminnan julkisuudesta annetussa 
laissa (621/1999) säädetään. 
 

41 §

Hallintomenettely ja julkisuus 

 
Hoidettaessa julkista hallintotehtävää am-

mattikorkeakoulussa tai ammattikorkeakou-
lun opiskelijakunnassa sovelletaan hallinto-
lakia (434/2003). Hallintolain esteellisyys-
säännöksiä sovelletaan kaikessa ammattikor-
keakoulun toiminnassa. Hallintolain 28 §:n 1 
momentin 5 ja 6 kohtaa ei kuitenkaan sovel-
leta ammattikorkeakouluun kuuluvaan yhtei-
söön, paitsi kun kysymys on sellaisesta asias-
ta, jossa ammattikorkeakoulun ja siihen kuu-
luvan yhteisön edut ovat ristiriidassa keske-
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nään tai kun asian tasapuolinen käsittely sitä 
edellyttää.   

Ammattikorkeakoulun ja sen ylläpitäjän 
sekä ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan 
tämän lain mukaisen toiminnan julkisuuteen 
sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan 
julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään lain 4 §:n 1 momentissa tarkoite-
tun viranomaisen toiminnan julkisuudesta. 
 

 
42 § 

Muutoksenhaku 

Ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen no-
jalla annetun asetuksen perusteella tekemään 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla sii-
hen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä 
ammattikorkeakoulun päätoimipaikka sijait-
see, ja muutoin siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

Päätökseen, johon saa 22, 25 tai 27 §:n mu-
kaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta 
valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun 
päätökseen haetaan muutosta valittamalla 1 
momentissa tarkoitettuun hallinto-oikeuteen. 
Opintosuoritusten arviointia koskevaan oi-
kaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei 
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

42 § 

Muutoksenhaku 

Ammattikorkeakoulun hallintoasiassa an-
tamaan päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimi-
paikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 
 

Päätökseen, johon saa 22, 25 tai 27 §:n 
mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutos-
ta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annet-
tuun päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la 1 momentissa tarkoitettuun hallinto-
oikeuteen. Opintosuoritusten arviointia ja 
muualla suoritettujen opintojen tai muulla 
tavoin osoitetun osaamisen hyväksilukemista 
koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun 
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta 
valittamalla. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
42 a § 

Opiskelijakunta 

Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakunta, 
johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun 
päätoimiset opiskelijat. Opiskelijakunta voi 
hyväksyä jäsenikseen myös muita ammatti-
korkeakoulun opiskelijoita. 
 

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opis-
kelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun 
hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 
kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toi-
mielimiin sekä osallistua ammattikorkeakou-
lun muuhun toimintaan. 

42 a § 

Opiskelijakunta 

Ammattikorkeakoulussa on opiskelijakun-
ta, johon voivat kuulua ammattikorkeakoulun 
tutkintoon johtavassa koulutuksessa olevat 
opiskelijat. Opiskelijakunta voi hyväksyä jä-
senikseen myös muita ammattikorkeakoulun 
opiskelijoita. 

Opiskelijakunnan tehtävänä on valita opis-
kelijoiden edustajat ammattikorkeakoulun 
hallitukseen ja muihin 12 §:n 2 momentin 4 
kohdassa tarkoitettuihin monijäsenisiin toi-
mielimiin sekä osallistua ammattikorkeakou-
lun muuhun toimintaan. 
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Opiskelijakunnan tehtävänä on myös toimia 
jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yh-
teiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä 
opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskun-
nassa liittyviä pyrkimyksiään. 
 
 
 

Opiskelijakunnan tehtävien toteuttamisesta 
aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakun-
nan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla tu-
loilla sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelija-
kunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suori-
tettaviksi. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla 
on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa 
varten on edustajisto ja hallitus. Opiskelija-
kunnan hallinnosta määrätään tarkemmin 
opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa 
rehtori. 

Opiskelijakunnan 2 momentin nojalla te-
kemään päätökseen haetaan muutosta siten 
kuin muutoksenhausta ammattikorkeakoulun 
tekemään päätökseen 42 §:ssä säädetään. 

Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan, 
mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, 
jollei tästä laista muuta johdu. 
 

Opiskelijakunnan tehtävänä on omalta 
osaltaan valmistaa opiskelijoita aktiiviseen, 
valveutuneeseen ja kriittiseen kansalaisuu-
teen. Opiskelijakunnan tehtävänä on myös 
toimia jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää hei-
dän yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä 
sekä opiskeluun ja opiskelijan asemaan yh-
teiskunnassa liittyviä pyrkimyksiään. 

Opiskelijakunnan tehtävien toteuttamisesta 
aiheutuvat menot suoritetaan opiskelijakun-
nan omaisuudesta ja toiminnasta saatavilla 
tuloilla sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelija-
kunnalla on oikeus määrätä jäsentensä suori-
tettaviksi. 

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla 
on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa 
varten on edustajisto ja hallitus. Opiskelija-
kunnan hallinnosta määrätään tarkemmin 
opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa 
rehtori. 

Opiskelijakunnan 2 momentin nojalla te-
kemään päätökseen haetaan muutosta siten 
kuin 42 §:ssä säädetään muutoksenhausta 
ammattikorkeakoulun tekemään päätökseen. 

Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan, 
mitä yhdistyslaissa (503/1989) säädetään, 
jollei tästä laista muuta johdu. 
 

 
 
 43 a § 

Varautumissuunnitelmat  

Ammattikorkeakoulujen tulee valmiussuun-
nitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan toi-
minnan etukäteisvalmisteluin sekä muin toi-
menpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman häiriötön hoitaminen myös poikke-
usoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa. 
Varautumissuunnitelmat sekä häiriö- ja eri-
tyistilanteista laaditut tilannekuvaraportit on 
pyynnöstä toimitettava opetusministeriölle. 

Varautumista valvoo opetusministeriö. Jos 
varautumisessa havaitaan puutteita, opetus-
ministeriö voi määrätä puutteiden korjaami-
sesta. 
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 43 b § 

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yh-
teensovittaminen 

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yh-
teensovittamista ja kehittämistä varten ole-
vasta neuvottelukunnasta säädetään yliopis-
tolain (  /  ) 89 §:ssä.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan   päivänä  kuuta 

20  . 
Lain 26 b § on voimassa 31 päivään joulu-

kuuta 2014. 
Sen estämättä, mitä 22 §:n 3 momentissa 

säädetään, opiskelijan oikeuteen ottaa vas-
taan opiskelupaikka sovelletaan tämän lain 
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä 
31 päivään heinäkuuta 2010. 

——— 
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