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Laki
yliopistolain muuttamisesta
Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistolain (558/2009) 7 §:n 1 ja 3 momentti, 36 §:n 1 momentti, 37 § sekä
44 §:n 3 momentti,
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti laissa 728/2013 ja 36 §:n 1 momentti laissa
482/2013, sekä
lisätään lakiin uusi 7 a § seuraavasti:
7§
Tutkinnot ja muu koulutus sekä
tutkintorakenne
Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteellisiä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja.
Yliopistot voivat järjestää myös erikoistumiskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoimena yliopisto-opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina ja täydennyskoulutusta.
— — — — — — — — — — — — —
Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista,
tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta
ja muista opintojen perusteista sekä siitä,
mitä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan
suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Yliopistoissa suoritettavien korkeakoulututkintojen
asemasta korkeakoulututkintojen järjestelmässä säädetään valtioneuvoston asetuksella.
Koulutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta
yliopistojen kesken säädetään opetus- ja kultHE 241/2014
SiVM 13/2014
EV 210/2014

tuuriministeriön asetuksella, joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kanssa.
7a§
Erikoistumiskoulutukset
Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat
korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi
tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille suunnattuja ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa.
Erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoitteista ja vähimmäislaajuudesta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Erikoistumis-koulutuksena ei järjestetä koulutusta, jota yliopisto järjestää 5 §:n 2 momentin mukaisena
liiketoimintana.
Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu
yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä. Sopimusmenettelyn aikana on tehtävä yhteistyötä
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työ- ja elinkeinoelämän edustajien kanssa.
Erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta, sopimuksen sisällöstä ja koulutuksen järjestämisestä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella.
Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuksista pidetään julkista luetteloa. Julkisesta luettelosta ja siihen merkittävistä tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.
36 §
Opiskelijaksi ottaminen
Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija otetaan suorittamaan sekä alempaa että ylempää
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä
tutkinnoista, jatkotutkintoa tai erikoistumiskoulutusta.
— — — — — — — — — — — — —

37 §
Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin ja erikoistumiskoulutukseen
Pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan
ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon;
2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen
perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat
opinnot;
3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta annetussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon,
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan
aikaisemman tutkinnon; taikka
4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Mitä 1 momentissa säädetään kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, koskee myös kelpoisuutta ylempään
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutuk-

seen, jonka yliopisto järjestää siten, ettei koulutukseen kuulu alempaa korkeakoulututkintoa.
Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon;
2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen,
joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Yliopisto voi edellyttää, että 3 momentissa
tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu
henkilö suorittaa enintään yhden vuoden
opintoja edellyttävän määrän täydentäviä
opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi. Otettaessa opiskelija
pelkästään oikeustieteen maisterin tutkintoon
johtaviin opintoihin 3 momentissa tarkoitettu
soveltuva tutkinto on oikeusnotaarin tutkinto
tai sitä vastaava ulkomainen koulutus, joka
asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden
vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon;
2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon; taikka
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen,
joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin
opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan
tarvittavan määrän täydentäviä opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saavuttamiseksi.
Ammatilliseen jatkotutkintoon johtaviin
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut:
1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkinnon; taikka
2) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen,
joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin korkeakouluopintoihin.
Kelpoisuudesta ammatilliseen jatkotutkin-
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toon johtaviin opintoihin säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa
opiskelijaksi soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut.
Tässä pykälässä tarkoitettuihin opintoihin
voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö,
jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja
varten riittävät tiedot ja valmiudet.
44 §
Opintosuoritusten arviointi ja opintojen
hyväksilukeminen
— — — — — — — — — — — — —
Opiskelija saa tutkintoa tai erikoistumiskoulutusta suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa
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taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan
opintoja sekä korvata tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen kuuluvia opintoja myös muulla
tavoin osoitetulla osaamisella.
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleen 7 §:n 3 momentin nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen tai opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen mukaisia erikoistumiskoulutuksia voidaan järjestää 31 päivään joulukuuta 2016 asti tai siihen asti, kunnes ennen mainittua ajankohtaa aloittaneet opiskelijat ovat saaneet opintonsa suoritetuksi.
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