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EDUSKUNNAN VASTAUS 78/2013 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Asia
Hallitus on antanut eduskunnalle esityksensä
laiksi ammattikorkeakoululain muuttamisesta
sekä
eräiksi
siihen
liittyviksi
laeiksi
(HE 9/2013 vp).

Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää lainsäädännölliset esteet koulutuksen
viennin edistämiseksi esimerkiksi niin,
että erotetaan normaalina opetuksena tarjottava tutkintokoulutus ja koulutuksen
vientinä toteutettava tutkintokoulutus selvästi toisistaan. Selvitys tulee tehdä niin,
että mahdolliset ratkaisut voidaan tehdä
viimeistään alkuvuodesta 2014.

Valiokuntakäsittely
Sivistysvaliokunta on antanut asiasta mietinnön
(SiVM 1/2013 vp).
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan lausuman:

Eduskunta on hyväksynyt seuraavat lait:

Laki
ammattikorkeakoululain muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 4 §:n 3 momentti ja 15 §,
muutetaan 6, 7, 17 ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 § laeissa 564/2009 ja 953/2011, 17 § laissa
564/2009 ja 19 § osaksi laeissa 411/2005 ja 953/2011, sekä
lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 564/2009 ja 953/2011, uusi 4 momentti ja 24 §:ään,
sellaisena kuin se on osaksi laissa 411/2005, uusi 3 momentti seuraavasti:
6§
Ammattikorkeakoulun toimilupa
Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle yhteisölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima ja että hakijalla
on taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset
HE 9/2013 vp
SiVM 1/2013 vp

4 §:n mukaisten tehtävien asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon ottaen. Valtioneuvoston
asetuksella säädetään toimiluvan hakemisesta ja
toimilupahakemukseen liitettävistä asiakirjoista
ja selvityksistä.
Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää ammattikorkeakoulua, jossa annetaan ammattikorkeakouluopetusta toimiluvassa määrätyn koulu-
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tustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa voidaan
ammattikorkeakoululle määrätä myös sen tehtäviin kohdistuvia kehittämis- ja muita velvollisuuksia.
Valtioneuvosto voi muuttaa toimilupaa tai peruuttaa sen, jos koulutustarpeen olennaiset muutokset tai muut ammattikorkeakoulun ylläpitämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät taikka jos
ylläpitäjä tai ammattikorkeakoulun toiminta ei
täytä 1 ja 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä.
Ennen toimiluvan muuttamista ja peruuttamista
koskevan päätöksen tekemistä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi.
7§
Koulutustehtävä
Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja ja
niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutusvastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa myös täsmentää tutkintokohtaista koulutusvastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammattikorkeakoulu voi antaa.
Toimiluvassa määrätään oikeudesta järjestää
ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen opettajille ja opettajiksi aikoville tarpeellista opettajankoulutusta ammattikorkeakoulussa (ammatillinen opettajankoulutus).
Toimiluvassa määrätään ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieleksi suomi tai ruotsi.
Ammattikorkeakoulu voi päättää lisäksi muun
kielen kuin toimiluvassa määrätyn opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituksissa.
17 §
Ammattikorkeakoulussa annettava opetus
Ammattikorkeakoulussa annetaan sille myönnetyn toimiluvan rajoissa korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta ja ammatillista opettajan-

2

koulutusta. Lisäksi ammattikorkeakoulu voi järjestää tutkintojen osia sisältävää koulutusta
avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai
muutoin erillisinä opintoina sekä ammatillisia
erikoistumisopintoja ja muuta aikuiskoulutusta.
Avoimena ammattikorkeakouluopetuksena
tai muutoin erillisinä opintoina voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään
ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja, joiden suorittamiseen opiskelija on saanut
ammattikorkeakoululta ajallisesti ja sisällöllisesti rajatun opinto-oikeuden.
Ammattikorkeakoulu voi järjestää maahanmuuttajille maksutonta koulutusta, jonka tavoitteena on antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten.
Koulutuksen laajuudesta säädetään tarvittaessa
valtioneuvoston asetuksella.
19 §
Opetussuunnitelmat ja opintojen pituus
Ammattikorkeakoulu päättää opetussuunnitelmista.
Ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien
opintojen tulee pituudeltaan vastata vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden päätoimisia opintoja. Erityisestä syystä tutkinto voi olla
tätä pidempi. Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavien opintojen tulee pituudeltaan
vastata vähintään yhden lukuvuoden ja enintään
puolentoista vuoden päätoimisia opintoja. Ammattikorkeakoulun on järjestettävä tutkintoon
johtavat opinnot niin, että kokopäiväopiskelija
voi suorittaa opinnot mainitussa ajassa.
20 §
Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin
— — — — — — — — — — — — — —
Ammatilliseen opettajankoulutukseen voidaan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus ja
työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai ammatillisen koulutuksen opettajan virkaan tai toimeen.
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24 §
Opiskeluoikeus
— — — — — — — — — — — — — —
Ammatillisen opettajankoulutuksen opinnot
on suoritettava viimeistään vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myönnä opiskelijalle
tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suoritettaviksi
tarkoitetut opettajankoulutusopinnot on suoritettava kolmessa vuodessa.
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta
.
Tämän lain voimaan tullessa voimassa
olevien toimilupien voimassaolo päättyy tämän
lain tullessa voimaan. Valtioneuvosto voi kui-
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tenkin myöntää määräaikaisen toimiluvan sellaiselle kunnalle, kuntayhtymälle, yhteisölle tai
säätiölle, jolla on tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleen lain mukainen toimilupa, ja jolle ei tämän lain 6 §:n mukaan myönnetä toimilupaa. Määräaikainen lupa voidaan myöntää, jos
se on tarpeen ennen tämän lain voimaantuloa
opintonsa aloittaneiden aseman turvaamiseksi,
ammattikorkeakoulutoiminnan uudelleenjärjestämiseksi tai muusta erityisestä syystä. Määräaikainen toimilupa voi olla voimassa enintään
31 päivään joulukuuta 2015.
Sen estämättä, mitä muualla säädetään toimilupiin liittyvistä maksuista, toimiluvan hakijalta
ei peritä maksua niistä tämän lain nojalla myönnettävistä toimiluvista, joiden voimassaolo alkaa tämän lain tullessa voimaan.

Laki
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain 26 ja 48 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain (1705/2009) 26 §:n 4 momentti ja
48 §:n otsikko sekä 2 ja 6 momentti, sellaisena kuin niistä on 26 §:n 4 momentti laissa 1511/2011,
seuraavasti:
26 §
Ammattikorkeakoulujen yksikköhinnat
— — — — — — — — — — — — — —
Ammattikorkeakoulun yksikköhinta määräytyy laskennallisin perustein ottaen huomioon
toiminnan laajuus, laatu ja vaikuttavuus. Yksikköhinta muodostuu koulutuksen sekä soveltavan tutkimus- ja kehitystyön perusteella määräytyvistä rahoitusosuuksista. Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu suoritettuihin ammattikorkeakoulututkintoihin ja
suoritettuihin ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin, suoritettuihin opintopisteisiin, avoimessa ammattikorkeakouluopetuksessa tai muu-

toin erillisinä opintoina ja maahanmuuttajien
valmentavassa koulutuksessa suoritettuihin
opintopisteisiin, opiskelijapalautteeseen, kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen sekä ammattikorkeakoulusta valmistuneiden työllisten
määrään. Soveltavan tutkimus- ja kehitystyön
perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu
julkaisuihin, suoritettuihin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, henkilöstön kansainväliseen liikkuvuuteen sekä tutkimus- ja kehitystyön ulkopuoliseen rahoitukseen. Yksikköhinnat on määrättävä siten, että kaikkien ammattikorkeakoulujen rahoituksesta koulutuksen perusteella määräytyvä osuus on 85 prosenttia ja
soveltavan tutkimus- ja kehitystyön osuus on
15 prosenttia. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi
3
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erityisestä syystä korottaa ammattikorkeakoulun yksikköhintaa. Yksikköhinnan laskemisesta
ja laskentaperusteista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —
48 §
Opiskelija- ja oppilasmäärien laskeminen
— — — — — — — — — — — — — —
Ammattikorkeakoulun rahoitus varainhoitovuodelle lasketaan kertomalla 26 §:n 4 momentissa tarkoitettu yksikköhinta ammattikorkeakoululain 8 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimuksen mukaan määräytyvällä opiskelijamäärällä.
— — — — — — — — — — — — — —
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin rahoituksen määräämisessä käytettävien oppilas- ja opiskelijamäärien laskemisesta.
20

Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran määrättäessä syksyllä 2013 keskimääräisiä yksikköhintoja ja yksikköhintoja vuodelle 2014.
Sen estämättä, mitä 26 §:ssä säädetään ammattikorkeakoulun yksikköhinnan laskemisesta, vuonna 2014 yksikköhinta on enintään kolme
prosenttia vähemmän tai enemmän, vuonna 2015
enintään kuusi prosenttia vähemmän tai enemmän ja vuonna 2016 enintään yhdeksän prosenttia vähemmän tai enemmän kuin asianomaisen
ammattikorkeakoulun tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan lasketun ja asianomaisen vuoden keskimääräisen
yksikköhinnan tasoon muutetun 26 §:n 1 momentin mukaan määräytyvää opiskelijaa kohden
lasketun vuoden 2013 rahoituksen määrä. Rahoituksen määrää koskevaa vertailua tehtäessä mukaan ei oteta 32 §:n mukaisia arvonlisäverosta
aiheutuvia yksikköhinnan korotuksia, ammatillisesta opettajankoulutuksesta aiheutuvia kustannuksia ja niiden vaikutusta rahoitukseen eikä
ammattikorkeakoulun yksikköhintaan opetus- ja
kulttuuriministeriön päätöksellä erityisestä
syystä tehtyjä korotuksia.

Laki
yliopistolain 76 §:n muuttamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistolain (558/2009) 76 §:n 1 momentti seuraavasti:
76 §
Erityistehtävät
Åbo Akademin, jäljempänä akatemia, tulee
erityisesti tyydyttää ruotsinkielisen väestön koulutus- ja tutkimustarpeita sekä toiminnassaan ottaa huomioon maan kaksikielisyys. Akatemia
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vastaa ruotsinkielisen ammatillisen opettajankoulutuksen järjestämisestä.
— — — — — — — — — — — — — —
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Tämä laki tulee voimaan
.

päivänä

kuuta
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Laki
ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta annettu laki (356/2003).

2§
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Laki
eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä annetun lain 6 §:n kumoamisesta
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§
Tällä lailla kumotaan eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon
edellyttämistä järjestelyistä annetun lain
(258/1995) 6 §.

2§
Tämä laki tulee voimaan
20 .

päivänä

kuuta

Helsingissä 14 päivänä kesäkuuta 2013
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