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Asia: HE 152/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

 

SIVISTYSTYÖNANTAJIEN LAUSUNTO HALLITUKSEN ESITYKSESTÄ YLIOPISTO- JA 

AMMATTIKORKEAKOULULAKIEN MUUTTAMISESTA  

 

Lainmuutosten tarkoituksena on edistää Korkeakoulutus ja tutkimus 2030 -vision 

tavoitteiden saavuttamista. Keskeiset muutokset koskevat tilaus- ja täydennyskoulutusta, 

opiskelijavalintoja (siirto-opiskelijat ja erillisvalinnat), tutkintojen pituuksia vieraskielisissä ja 

kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavissa ylemmissä korkeakoulututkinnoissa, YAMK-

tukinnon kelpoisuusvaatimuksia ja korkeakoulujen hankerahoituksia. Sivistystyönantajat 

pitää esitettyjä muutoksia kannatettavana. 

Yleishuomiot 

Sivistystyönantajat pitää hyvänä, että korkeakoulujen toimintamahdollisuuksia parannetaan 

esimerkiksi jatkuvan oppimisen tarpeisiin vastaamisessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 

Esitetyt muutokset ovat toiminnallisesti järkeviä ja ne voivat pieneltä osin kasvattaa 

jatkuvaan oppimiseen tarvittavia resursseja.  

Visio 2030:n saavuttaminen vaatii toiminnallisten muutosten rinnalla lisäpanostuksia. 

Tavoitteena on, että 50 % nuorista suorittaa korkeakoulututkinnon. Samanaikaisesti on tarve 

lisätä voimakkaasti jatkuvan oppimisen tarjontaa. Tavoitteet edellyttävät kasvavaa 

koulutusvolyymia ja uudenlaisten koulutuskokonaisuuksien rakentamista.  

Yksityiskohtaisemmat huomiot 

Tutkinnon osat täydennyskoulutuksena 

Tutkinnon osien tarjoamisesta täydennyskoulutuksena on ollut epäselvyyksiä. Esityksellä 

selvennetään, että tutkinnon osien tarjoaminen on mahdollista täydennyskoulutuksena. 

Selventäminen on hyvä ja tarpeen. 

Tilauskoulutus 

Tilauskoulutus on nykyisin mahdollista EU:n ja ETA-maiden ulkopuolisille kansalaisille. 

Lakimuutoksella tehtäisiin tilauskoulutuksen järjestäminen mahdolliseksi niin, että myös EU- 

ja ETA-maiden kansalaiset voivat osallistua tilauskoulutukseen Tilauskoulutuksen 

mahdollisuuksien laajentaminen lakimuutoksella on kannatettavaa. 
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Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot (YAMK) 

YAMK-tutkintoon opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä olevaa työkokemusta esitetään 

lyhennettäväksi kolmesta kahteen vuoteen. Samalla YAMK-tutkinnon kelpoisuusehtoja 

suoritettujen tutkintojen osalta yhdenmukaistetaan muiden korkeakoulututkintojen kanssa. 

Jatkossa ammattikorkeakoululla olisi mahdollisuus ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla se 

katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten. Näiltäkin henkilöiltä vaadittaisiin silti 

kahden vuoden työkokemus asianomaiselta alalta. Työelämän vaatimukset muuttuvat 

nopeasti ja jatkuvan koulutuksen tarve on kasvussa. Muutos vastaa näihin vaatimuksiin. 

Esitys on kannatettava. 

Ylempien tutkintojen tavoitteelliset suoritusajat vieraskielisissä ja kansainvälisenä 

yhteistyönä järjestettävissä ohjelmissa 

Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen ylempien tutkintojen tavoitteellisiin       

suoritusaikoihin esitetään nykyistä suurempaa joustoa vieraskielisissä tai muuten 

kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavissa ohjelmissa. Yliopistoissa pituus voisi nykyisen 

kahden lukuvuoden sijaan olla joko yksi-, puolitoista tai kaksi lukuvuotta. 

Ammattikorkeakouluissa pituus voisi nykyisen yhden tai puolentoista lukuvuoden lisäksi olla 

myös kaksi lukuvuotta. Joustavuus antaa nykyistä paremman mahdollisuuden toteuttaa 

esimerkiksi yhteistutkintoja ulkomaisten korkeakoulujen kanssa. Esitys on kannatettava. 

Erilliset hankerahat 

Esityksellä siirrettäisiin nykyisellään valtionavustuslain mukaiset ja harkinnanvaraiset 

hankerahoitukset osaksi korkeakoululakien mukaista rahoitusjärjestelmää. Erilliset 

hankerahahaut ja niistä raportointi ovat olleet korkeakouluille työläitä, joten 

hankerahoituksen siirtäminen nykyistä kevyempien menettelyiden piiriin on 

kannatettavaa. 

Hankerahoituksen siirtäminen osaksi rahoitusjärjestelmää ei kuitenkaan saa pienentää 

korkeakoulujen kokonaisrahoitusta vastaavalla määrällä. 
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