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Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja 
ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi yli-
opistolakia ja ammattikorkeakoululakia. La-
keihin lisättäisiin säännökset erikoistumis-
koulutuksista. Yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen erikoistumiskoulutukset ovat jo 
työelämässä toimineille suunnattuja ammatil-
lista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä 
koulutuksia, joita yliopistot ja ammattikor-
keakoulut järjestävät korkeakoulututkinnon 
suorittaneille ja niille, joilla korkeakoulu to-
teaa muutoin olevan opintoja varten riittävät 
tiedot ja valmiudet. 

Erikoistumiskoulutuksena voitaisiin järjes-
tää koulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista, 
kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuk-
sen osoittamisesta on sovittu ammattikorkea-
koulujen tai yliopistojen keskinäisessä yh-
teistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän 
edustajien kanssa. Opiskelijat erikoistumis-
koulutukseen ottaisi korkeakoulu. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2015 talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2015. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

1  Nykyt i la  

1.1 Lainsäädäntö ja käytäntö 

Yliopistolain (558/2009) 2 §:n mukaan yli-
opistojen tehtävänä on edistää vapaata tutki-
musta sekä tieteellistä ja taiteellista sivistys-
tä, antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä ope-
tusta sekä kasvattaa opiskelijoita palvele-
maan isänmaata ja ihmiskuntaa. Tehtäviään 
hoitaessaan yliopistojen tulee edistää elin-
ikäistä oppimista, toimia vuorovaikutuksessa 
muun yhteiskunnan kanssa sekä edistää tut-
kimustulosten ja taiteellisen toiminnan yh-
teiskunnallista vaikuttavuutta. 

Yliopistolain 7 §:n 1 momentin mukaan 
yliopistoissa voi suorittaa alempia (kandi-
daatti) ja ylempiä (maisteri) korkeakoulutut-
kintoja, tieteellisiä ja taiteellisia jatkotutkin-
toja, joita ovat lisensiaatin ja tohtorin tutkin-
not sekä ammatillisia jatkotutkintoja. Tutkin-
tojärjestelmä on kaksiportainen, jolloin opis-
kelijat suorittavat ensin alemman korkeakou-
lututkinnon ja halutessaan jatkavat sen jäl-
keen ylempään korkeakoulututkintoon. 
Alemman korkeakoulututkinnon laajuus on 
yleensä 180 opintopistettä ja ylemmän kor-
keakoulututkinnon 120 opintopistettä. Yli-
opistojen tutkinnoista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (794/2004) 14 §:n mukaan lää-
ketieteellisellä ja hammaslääketieteellisellä 
alalla yliopisto voi kuitenkin järjestää ylem-
pään korkeakoulututkintoon johtavan koulu-
tuksen siten, että koulutukseen ei kuulu 
alempaa korkeakoulututkintoa. Tutkintoon 
johtavaa koulutusta toteutetaan myös yliopis-
tojen maisteriohjelmilla. Yliopistolain mu-
kaan yliopistot valitsevat itse opiskelijansa ja 
päättävät opiskelijavalinnan perusteista. 
Opiskelijavalinnoissa saatetaan käyttää valin-
takiintiötä, jolloin tietylle hakijaryhmälle on 
varattu tietty määrä aloituspaikkoja esimer-
kiksi pohjakoulutuksen tai äidinkielen perus-
teella. 

Yliopistojen tutkinnoista annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa säädetään muun mu-
assa tutkintojen laajuuksista ja tavoitteista 
sekä siitä, mitä tutkintoja missäkin yliopis-

tossa voi suorittaa. Asetuksella säännelty 
koulutusvastuu on yliopistoja velvoittava. 
Ammattikorkeakoululain (932/2014) 4 §:n 
nojalla ammattikorkeakoulun tehtävänä on 
antaa työelämän ja sen kehittämisen vaati-
muksiin sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja si-
vistyksellisiin lähtökohtiin perustuvaa kor-
keakouluopetusta ammatillisiin asiantuntija-
tehtäviin ja tukea opiskelijan ammatillista 
kasvua. Koulutustehtävän lähtökohtana on 
siis käytäntöön painottuva korkeakouluope-
tus työelämän asiantuntijatehtäviin. Koulu-
tuksessa tulee ensisijaisesti ottaa huomioon 
työelämän ja sen kehittämisen vaatimukset, 
mutta samalla korkeakouluopetuksen tarkoi-
tuksena on myös tutkimukseen, taiteellisiin ja 
sivistyksellisiin lähtökohtiin perustuvan ope-
tuksen antaminen. Pyrkimyksenä on tukea 
opiskelijan ammatillista kasvua. 

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi 
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta pal-
velevaa sekä työelämää ja aluekehitystä edis-
tävää ja alueen elinkeinorakennetta uudista-
vaa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoi-
mintaa sekä taiteellista toimintaa. Tehtäviään 
hoitaessaan ammattikorkeakoulun tulee edis-
tää elinikäistä oppimista. Ammattikorkea-
kouluissa tehtävä tutkimus- ja kehitystyö 
palvelee toisaalta ammattikorkeakouluopin-
toja ja niiden kehittämistä, mutta samalla sen 
tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimin-
nan tulee edistää työelämää ja aluekehitystä 
sekä olla alueen elinkeinorakennetta uudista-
vaa. Myös taiteellisella toiminnalla tulee olla 
yhteys ympäröivään yhteiskuntaan. Elinikäi-
sen oppimisen edistämisen vaatimus pitää si-
sällään ammattikorkeakoulujen antaman ai-
kuiskoulutuksen, jota tulee kehittää huomioi-
den opiskelijoiden työelämäosaamisen yllä-
pito ja sen vahvistaminen. 

Ammattikorkeakoululain 10 §:n 1 momen-
tin mukaan ammattikorkeakoulussa annetaan 
sille myönnetyn toimiluvan rajoissa korkea-
koulututkintoon johtavaa opetusta ja amma-
tillista opettajankoulutusta. Lisäksi ammatti-
korkeakoulu voi järjestää tutkintojen osia si-
sältävää koulutusta avoimena ammattikor-
keakouluopetuksena tai muutoin erillisinä 
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opintoina sekä ammatillisia erikoistu-
misopintoja ja muuta aikuiskoulutusta. 

Ammattikorkeakouluissa voidaan suorittaa 
ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä 
ammattikorkeakoulututkintoja. Ammattikor-
keakouluissa suoritettavat tutkinnot ovat 
ammatillispainotteisia korkeakoulututkintoja. 
Ammattikorkeakoulun toimiluvassa määrä-
tään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkintoja 
ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä kunkin 
ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutus-
vastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa 
myös täsmentää tutkintokohtaista koulutus-
vastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään, mi-
tä ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja ja 
niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä ammatti-
korkeakoulu voi antaa. Toimiluvassa myös 
määrätään oikeudesta järjestää ammattikor-
keakoulujen ja ammatillisen koulutuksen 
opettajille ja opettajiksi aikoville tarpeellista 
opettajankoulutusta ammattikorkeakoulussa 
(ammatillinen opettajankoulutus). 

Ammattikorkeakoulut valitsevat itse opis-
kelijansa ja päättävät itse opiskelijavalinnan 
perusteista. Kuten yliopistojen, myös ammat-
tikorkeakoulujen opiskelijavalinnoissa saate-
taan käyttää valintakiintiötä, jolloin tietylle 
hakijaryhmälle on varattu tietty määrä aloi-
tuspaikkoja esimerkiksi pohjakoulutuksen tai 
äidinkielen perusteella. 

Tutkintoon johtavan koulutuksen lisäksi 
yliopistot toteuttavat voimassa olevan lain-
säädännön perusteella erikoistumisopintoja ja 
erikoistumiskoulutusta ja ammattikorkeakou-
lut toteuttavat ammatillisia erikoistumisopin-
toja. Yhteistä erikoistumiskoulutuksille ja -
opinnoille on koulutuksen suuntautuminen 
tutkintoa suppeampaan ja tarkemmin määri-
teltyyn osaamiseen. Asiaa koskeva sääntely 
on kuitenkin hajanaista ja erikoistumiskoulu-
tuksella, erikoistumisopinnoilla ja ammatilli-
silla erikoistumisopinnoilla on lainsäädän-
nössä erilainen asema muun muassa koulu-
tuksen aseman, rahoituksen sekä koulutuk-
sesta perittävien maksujen suhteen. 

Lisäksi yliopistot ja ammattikorkeakoulut 
tarjoavat tutkintoon johtavan koulutuksen si-
sältöjä avoimena korkeakouluopetuksena ja 
erillisinä opintoina. Tällöin opinto-oikeudet 
ovat ajallisesti ja laajuudeltaan rajattuja eikä 
koulutus johda tutkintoon. Näistä opinnoista 
korkeakoulut voivat periä säädetyn suuruisia 
maksuja. 

Erikoistumiskoulutukset 

Voimassa olevan yliopistojen tutkinnoista 
annetun valtioneuvoston asetuksen, jatkossa 
tutkintoasetus, 24 §:n mukaan jatkokoulutuk-
sena suoritettavaan lisensiaatin tutkintoon voi 
sisältyä erikoistumiskoulutus. 

Yliopistojen koulutusvastuun täsmentämi-
sestä ja erikoistumiskoulutuksista annetun 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksen 
(568/2005) 4 §:n mukaan lisensiaatintutkin-
toon sisältyviä erikoistumiskoulutuksia ovat 
erikoispsykologin koulutus, erikoispuhetera-
peutin koulutus, terveydenhuollon luonnon-
tieteellinen erikoistumiskoulutus, proviisorin 
erikoistumiskoulutus sekä erikoissosiaali-
työntekijän koulutus. 

Tutkintoasetuksen 24 §:n mukaan jos jat-
kokoulutuksessa suoritettavaan lisensiaatin 
tutkintoon sisältyy erikoistumiskoulutus, tut-
kintoon kuuluu tällöin järjestelmällinen teo-
reettinen ja käytännöllinen syventyminen 
erikoisalaan, lisensiaatintutkimus omalta eri-
koisalalta ja erikoisalan ohjattu työkokemus. 
Lisensiaatin tutkintoon sisältyvän erikoistu-
miskoulutuksen tavoitteena on, että opiskeli-
ja perehtyy hyvin omaan erikoisalaansa ja 
saavuttaa kyvyn toimia itsenäisesti omalla 
erikoisalallaan. 

Tutkintoasetuksen 11 §:n mukaan erikois-
tumiskoulutus voidaan suorittaa myös eräi-
den alempien korkeakoulututkintojen perus-
teella. Alemman korkeakoulututkinnon pe-
rustella suoritettavia erikoistumiskoulutuksia 
on kuitenkin vain farmasian alalla. Tutkinto-
asetuksen 11 §:n ja yliopistojen koulutusvas-
tuun täsmentämisestä ja erikoistumiskoulu-
tuksista annetun opetus- ja kulttuuriministe-
riön asetuksen, jatkossa koulutusvastuuase-
tus, 4 §:n mukaan alemman korkeakoulutut-
kinnon pohjalta suoritettavana erikoistumis-
koulutuksena voidaan suorittaa farmaseutin 
erikoistumiskoulutus. 

Tutkintoasetuksen mukaan farmaseutin eri-
koistumiskoulutukseen kuuluu syventyminen 
erikoisalaan, tutkimus erikoisalalta ja eri-
koisalan ohjattu työkokemus. Farmaseutin 
erikoistumiskoulutuksen tavoitteena on, että 
opiskelija perehtyy hyvin erikoisalaansa ja 
saavuttaa kyvyn toimia erikoisalallaan itse-
näisesti. 

Yliopistojen koulutusvastuun täsmentämi-
sestä ja erikoistumiskoulutuksista annetussa 
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opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa 
säädetään tarkemmin farmaseutin, proviiso-
rin, erikoispuheterapeutin, terveydenhuollon 
luonnontieteellisestä erikoistumiskoulutuk-
sesta, erikoispsykologin koulutuksesta sekä 

erikoissosiaalityöntekijän koulutuksesta. 
Säännöksissä on määritelty minkä tutkintojen 
pohjalta, millä erikoisaloilla sekä missä yli-
opistoissa kunkin erikoistumiskoulutuksen 
voi suorittaa. 

 
Erikoistumiskoulutus Säädetty pohjatutkinto Erikoisalat, joissa eri-

koistumiskoulutus voi-

daan suorittaa 

Yliopistot, joissa erikois-

tumiskoulutuksen voi 

suorittaa 

Erikoispsykologin koulu-
tus 

Psykologian maisteri tai 
muu vastaava tutkinto 

Kehitys- ja kasvatuspsyko-
logia 
 
Neuropsykologia 

Helsingin yliopisto 
 
 
Joensuun yliopisto 

  Psykoterapia 
 
Terveyspsykologia 
 
Työ- ja organisaatiopsyko-
logia 

Jyväskylän yliopisto 
 
Tampereen yliopisto 
 
Turun yliopisto 
 
Åbo Akademi 

Erikoispuheterapeutin 
koulutus 

Logopedian alan ylempi 
korkeakoulututkinto 

Aikuisten neurologisperäi-
set kommunikaatiohäiriöt 
 
Lasten neurologisperäiset 
kommunikaatiohäiriöt 
 
Kuulovammojen aiheutta-
mat kommunikaatiohäiriöt 
 
Äänihäiriöt 

Helsingin yliopisto 
 
Oulun yliopisto 
 
 

Terveydenhuollon luon-
nontieteellinen erikoistu-
miskoulutus 

Luonnontieteellinen 
ylempi korkeakoulutut-
kinto 
 
Maatalous- ja metsätie-
teellinen ylempi korkea-
koulututkinto 
 
Teknillistieteellinen 
ylempi korkeakoulutut-
kinto 

Sairaalagenetiikka 
 
Sairaalafysiikka 
 
Sairaalakemia 
 
Sairaalamikrobiologia 
 
Sairaalasolubiologia 

Helsingin yliopisto 
 
- sairaalageneetikko 
 
- sairaalafyysikko 
 
- sairaalakemisti 
 
- sairaalamikrobiologi 
 
Jyväskylän yliopisto 
 
- sairaalasolubiologi 
 
Kuopion yliopisto 
 
- sairaalafyysikko 
 
- sairaalakemisti 
 
Oulun yliopisto 
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- sairaalafyysikko 
Proviisorin erikoistumis-
koulutus 

Proviisorin tutkinto tai 
muu vastaava tutkinto 

Apteekkifarmasia 
 
Sairaala- ja terveyskeskus-
farmasia 
 
Teollisuusfarmasia 

Helsingin yliopisto 
 
Kuopion yliopisto 

Erikoissosiaalityöntekijän 
koulutus 

Yhteiskuntatieteiden 
maisteri 

Lapsi- ja nuorisososiaalityö Helsingin yliopisto 
 
Jyväskylän yliopisto 

 Valtiotieteiden maisteri 
 
tai muu vastaava tutkinto 

Kuntouttava sosiaalityö 
 
Marginalisaatiokysymysten 
sosiaalityö 
 
Hyvinvointipalvelujen eri-
koisala 
 
Yhteisösosiaalityö 

Kuopion yliopisto 
 
Lapin yliopisto 
 
Tampereen yliopisto 
 
Turun yliopisto 

Farmaseutin erikoistu-
miskoulutus 

Farmaseutti tai muu vas-
taava tutkinto 

Sairaala- ja terveyskeskus-
farmasia 
 
Teollisuusfarmasia 

Helsingin yliopisto 
 
Kuopion yliopisto 

 
 

Nykyisen lainsäädännön nojalla järjestetyt 
erikoistumiskoulutukset koskevat yksin-
omaan sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa. Kou-
lutusvastuuasetuksen 4 §:n mukaan opetus- 
ja kulttuuriministeriö päättää kunkin yliopis-
ton esityksestä sosiaali- ja terveysministeriö-
tä kuultuaan, mitä erikoistumiskoulutuksia ja 
niiden erikoisaloja kussakin yliopistossa on. 
Sääntely ei ole velvoittanut yliopistoja järjes-
tämään mainittuja erikoistumiskoulutuksia ja 
myös käytännössä niiden toteutuminen on ol-
lut vaihtelevaa. 

Erikoistumiskoulutusten sisällöstä ei ole 
tarkempia säännöksiä ja yliopistot päättävät 
itse erikoistumiskoulutuksen laajuudesta. 
Koulutusten laajuus vaihtelee 45 opintopis-
teestä 120 opintopisteeseen. Laajimpia ovat 
olleet erikoispsykologin ja erikoissosiaali-
työntekijän erikoistumiskoulutukset (120 
opintopistettä). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö ei kerää tie-
toa erikoistumiskoulutuksen osallistujamää-
ristä. Yliopistoilta saatujen tietojen mukaan 
opiskelijamäärät vaihtelevat koulutusten vä-
lillä. Laajinta osallistuminen on erikoispsy-
kologikoulutukseen ja erikoissosiaalityönte-
kijän koulutukseen. Näissä monivuotisissa 

koulutuksissa opiskelijamäärä on vuosittain 
noin 100—340. Muilla aloilla opiskelijamää-
rät ovat muutamista opiskelijoista muutamiin 
kymmeniin. Kaikilla aloilla koulutusta ei to-
teuteta säännöllisesti. Myös lisensiaatintut-
kintojen määrät ovat tasaisesti laskeneet. 
Vuonna 2011 lisensiaatin tutkintoja suoritet-
tiin 203, kun vielä vuonna 2004 tutkintoja oli 
558. 
 
Yliopistojen erikoistumisopinnot 

Korkeakoulututkintojen järjestelmästä an-
netun asetuksen (464/1998) 12 §:n mukaan 
yliopistojen erikoistumisopinnot ovat tutkin-
tojärjestelmää täydentäviä, ammatillista ke-
hittymistä edistäviä opintoja, joita yliopistot 
järjestävät vähintään 20 opintoviikon laajui-
sena täydennyskoulutuksena korkeakoulutut-
kinnon suorittaneille ja muille riittävät opis-
keluvalmiudet omaaville. Näitä erikoistu-
misopintoja eivät ole opinnot, joiden tavoit-
teista säädetään yliopistojen tutkinnoista an-
netuissa asetuksissa. 

Erikoistumisopintojen sääntely on suppeaa. 
Korkeakoulututkintojen järjestelmästä anne-
tun asetuksen 13 §:ssä on ollut erityinen 



 HE 241/2014 vp  
  
 

8 

säännös terveydenhuollon alan erikoistu-
misopinnoista. Säännöksen mukaan tervey-
denhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 
(559/1994) 6 §:ssä ja terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetun asetuksen 
(564/1994) 2 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitet-
tua koulutusta voidaan järjestää asetuksella 
säädettyjen koulutusten lisäksi 12 §:ssä tar-
koitettuina erikoistumisopintoina sen mukaan 
kuin sosiaali- ja terveysministeriön kuulemi-
sen jälkeen opetusministeriön päätöksellä 
säädetään. Käytännössä erikoistumisopintoja 
on tarjottu useilla koulutusaloilla (esimerkik-
si päihdetyön erikoistumisopinnot, controlle-
rin erikoistumisopinnot, apteekkifarmasian 
erikoistumisopinnot, myynnin johtamisen 
erikoistumisopinnot). Yliopistojen erikois-
tumisopintoja on toteutettu lähinnä liiketoi-
mintana. Pitkäkestoisen täydennyskoulutuk-
sen markkinoinnissa käytetään laajasti myös 
erilaisia muita nimikkeitä, kuten MBA, eM-
BA, PD –opinnot ja asiantuntijaohjelmat. 

Erikoistumisopintojen osallistujamäärä on 
ollut laskusuuntainen koko 2000-luvun. To-
teutettujen koulutusten määrä on laskenut 
noin 570 koulutuksesta 220 koulutukseen ja 
osallistujien määrä on laskenut noin 8500 
opiskelijasta 3500 opiskelijaan. Vuoden 2009 
jälkeen erikoistumisopintotietoa ei ole kerät-
ty. 
 
Ammattikorkeakoulujen ammatilliset erikois-
tumisopinnot 

Vuoden 2014 loppuun asti voimassa olevan 
ammattikorkeakouluista annetun valtioneu-
voston asetuksen (352/2003) 12 §:n mukaan 
ammatilliset erikoistumisopinnot ovat am-
mattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia laa-
joja täydennyskoulutusohjelmia, joiden laa-
juus on 30—60 opintopistettä. 

Korkeakoulututkintojen järjestelmästä an-
netun asetuksen 12 §:n mukaan ammattikor-
keakoulujen erikoistumisopinnot ovat amma-
tillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muita 
tutkintojärjestelmää täydentäviä, ammatillista 
kehittymistä edistäviä, laajoja täydennyskou-
lutusohjelmia, joita järjestetään korkeakoulu-
tutkinnon taikka ammatillisen opistoasteen 
tai ammatillisen korkea-asteen tutkinnon suo-
rittaneille ja muille riittävät opiskeluvalmiu-
det omaaville. 

Suuri osa ammatillisista erikoistumisopin-
noista on painottunut sosiaali- ja terveysalal-
le, mutta erikoistumisopintoja on järjestetty 
myös muilla koulutusaloilla (esimerkiksi 
isännöinnin erikoistumisopinnot, myynnin ja 
palvelun osaajan erikoistumisopinnot, urhei-
lumarkkinoinnin erikoistumisopinnot ja joh-
tamisen erikoistumisopinnot). Erikostu-
misopintojen tilastoidut osallistujamäärät 
ovat olleet laskevia. Ammattikorkeakoulujen 
ammatillisten erikoistumisopintojen opiskeli-
jamäärät ovat olleet laskevia. Vuonna 2002 
osallistujia oli noin 6000 kun vuonna 2013 ti-
lastojen mukaan paikan otti vastaan vain noin 
1500 henkilöä. Ammattikorkeakoulut ovat 
viime vuosina siirtäneet aiemmin ammatilli-
sina erikoistumisopintoina järjestämäänsä 
koulutusta osaksi maksullista täydennyskou-
lutustarjontaa. 

Käytännössä ammattikorkeakoulut ovat 
suunnitelleet ammatillisia erikoistumisopin-
toja alueellisen työelämän edustajien kanssa. 
Opintojen keskeisenä lähtökohtana on usein 
ollut ammattikorkeakoulun toiminta-alueen 
ennakoitu työelämätarve. Ammattikorkea-
koulun laatujärjestelmät käsittävät ammatilli-
set erikoistumisopinnot ja myös niiden ope-
tussuunnitelmat on vahvistettu pääsääntöises-
ti samanlaisella menettelyllä kuin tutkinto-
koulutusten opetussuunnitelmat. 
 
Oppisopimustyyppinen täydennyskoulutus 

Erikoistumisopintojen, erikoistumiskoulu-
tuksen ja ammatillisten erikoistumisopintojen 
lisäksi korkeakoulut toteuttavat myös muuta 
pitkäkestoista täydennyskoulutusta. Vuodesta 
2009 lähtien korkeakoulut ovat toteuttaneet 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämällä 
erityisavustuksella oppisopimustyyppistä 
täydennyskoulutusta. Osa koulutuksesta on 
tavoitteiltaan vastannut jo toteutettuja eri-
koistumisopintoja ja muuta pitkäkestoista 
täydennyskoulutusta. 

Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuk-
sen toteutuksessa on hyödynnetty työssä op-
pimista osana koulutusta siten, että työssä 
oppiminen on vähintään puolet koulutukses-
ta. Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulu-
tuksessa on aloittanut vuosittain noin 1200 
opiskelijaa ja sen laajuudeksi on muotoutu-
nut 30, 45 tai 60 opintopistettä. 
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Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuk-
sen toteuttajina on ollut pääsääntöisesti kor-
keakoulujen muodostamia temaattisia ver-
kostoja. Osassa verkostoja on mukana sekä 
ammattikorkeakouluja että yliopistoja. Kou-
lutukset on suunnattu korkeakoulututkinnon 
suorittaneille työelämässä oleville henkilöil-
le. 

Työelämän edustajat ovat mukana sekä 
koulutuksen suunnittelussa, toteuttamisessa 
että arvioinnissa. Koulutuksen taustalla on 
voinut olla esimerkiksi yhdessä työnantajien 
kanssa toteutettuja tarvekartoituksia. Koulu-
tuksilla voi myös olla korkeakoulujen ja 
työnantajien edustajista koottu ohjausryhmä. 
Koulutuksesta saadun palautteen perusteella 
vahvaa työelämäyhteyttä on pidetty merkit-
tävänä oppisopimuskoulutuksen tuomana 
etuna, mutta samaan aikaan työelämäkytken-
nän ja erityisesti työssäoppimisen on tunnis-
tettu vaativan lisäkehittämistä. 

Koulutus muodostuu yleensä korkeakoulun 
tai -koulujen tuottamasta tiedollisesta ope-
tuksesta ja ohjatusta työssäoppimisesta. 
Työssäoppimisen osuus painottuu tavallisesti 
opetussuunnitelmissa, mutta sen osuudesta ei 
ole yhtenäistä käytäntöä. Koulutuksen raken-
teesta tai tavoitteista ei ole erikseen säädetty, 
mutta useimmiten se muodostuu keskenään 
vuorottelevista työssäoppimisen ja tiedollisen 
opetuksen jaksoista. Työssäoppimisen tyypil-
lisiä muotoja ovat esimerkiksi kehittämisteh-
tävät ja ohjattu työkierto. Työssäoppimisella 
on tyypillisesti ohjaaja sekä korkeakoulusta 
että työpaikalta. 

Osaaminen osoitetaan korkeakoulujen edel-
lyttämällä tavalla esimerkiksi kehittämisteh-
tävällä, projektityöllä tai näytöillä. Koulutuk-
sesta on mahdollista periä maksua joko opis-
kelijalta tai työnantajalta siten, että maksu on 
enintään valtionavun ja koulutuksen järjes-
tämiskustannusten välisen erotuksen suurui-
nen. Koulutusta on tarjottu sekä maksutto-
mana että maksullisena palveluna. Maksujen 
suuruus on vaihdellut. Tyypillisiä ovat olleet 
300—600 euron maksut. 
 
Täydennyskoulutus 

Korkeakoulut toteuttavat myös liiketalou-
dellisin perustein hinnoiteltua täydennyskou-
lutusta. Täydennyskoulutusta toteutetaan se-
kä kaikille avoimena koulutuksena että tila-

uksesta. Täydennyskoulutuksen järjestämistä 
ei säännellä. Ammattikorkeakoululaissa ja 
yliopistolaissa on ainoastaan mainittu mah-
dollisuudesta järjestää täydennyskoulutusta. 

Ammattikorkeakoululain 5 §:n 3 momentin 
mukaan ammattikorkeakoulu voi harjoittaa 
liiketoimintaa, joka tukee sen ammattikor-
keakoululain 4 §:ssä säädettyjen tehtävien to-
teuttamista. Vastaavasti yliopistolain 5 §:n 
mukaisesti julkisoikeudellisilla yliopistoilla 
on mahdollisuus harjoittaa liiketoimintaa, jo-
ka tukee sen laissa säädettyjen tehtävien to-
teuttamista. 

Täydennyskoulutuksena on järjestetty 
etenkin erilaisia johtamisen aloihin, talous-
hallintoon, teknologian hyödyntämiseen, lii-
ketalouteen, projektinhallintaan sekä terapia-
alaan liittyviä koulutuksia. 
 
Erikoistumiskoulutusten suhde koulutus- ja 
kelpoisuusvaatimuksiin 

Eräät voimassa olevan lainsäädännön pe-
rusteella suoritetut erikoistumiskoulutukset 
ovat tuottaneet mahdollisuuden saavuttaa tie-
tyn kelpoisuuden tai terveydenhuollon am-
mattihenkilöistä annetussa laissa (559/1994) 
tarkoitetun nimikesuojatun ammattihenkilön 
aseman. Nykyisistä erikoistumiskoulutuksis-
ta tällaisia ovat luonnontieteen erikoistumis-
koulutukset. 

Sosiaalialan lupa- ja valvontavirasto Valvi-
ra myöntää hakemuksen perusteella oikeuden 
harjoittaa terveydenhuollon ammattia Suo-
messa sekä Suomessa että ulkomailla koulu-
tetuille terveydenhuollon ammattihenkilöille. 
Valvira voi myöntää terveydenhuollon am-
mattihenkilölle kolmenlaisia ammatinharjoit-
tamiseen liittyviä oikeuksia: oikeuden toimia 
laillistettuna terveydenhuollon ammattihenki-
lönä, oikeuden käyttää nimikesuojattua am-
mattinimikettä tai rajoitetun ammatinharjoit-
tamisluvan. Terveydenhuollon ammattihen-
kilöistä annetussa laissa tai asetuksessa 
(564/1994) ei kuitenkaan ole viitattu opetus- 
ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädök-
siin. 

Nimikesuojatun ammattihenkilön ammat-
tinimikkeitä ovat terveydenhuollon ammatti-
henkilöistä annetun asetuksen mukaisesti 
apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu 
hieroja, kiropraktikko, naprapaatti, osteopaat-
ti, lähihoitaja, psykoterapeutti, sairaalafyy-
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sikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, 
sairaalamikrobiologi ja sairaalasolubiologi. 
Terveydenhuollon ammattihenkilöistä anne-
tun asetuksen 2 b § mukaisesti sairaalafyysi-
kon, sairaalageneetikon, sairaalakemistin, 
sairaalamikrobiologin tai sairaalasolubiolo-
gin ammattiin johtavalla koulutuksella tar-
koitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja 
valvontaviraston hyväksymää vähintään nel-
jävuotista yhtenäistä koulutusta. Käytäntönä 
on ollut, että sairaalafyysikon, sairaalagenee-
tikon, sairaalakemistin, sairaalamikrobiolo-
gin, sairaalasolubiologin nimikesuojaukseen 
johtavaksi koulutukseksi on Valvirassa hy-
väksytty yliopistossa suoritettu erikoistumis-
koulutus. 

Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella 
säteilyn lääketieteellisestä käytöstä 
(423/2000) säädetään lääketieteellisen fysii-
kan asiantuntijasta ja -koulutuksesta. Lääke-
tieteellisen fysiikan asiantuntijalla on oltava 
erikseen säädetyn mukainen sairaalafyysikon 
erikoistumiskoulutus, johon sisältyy säteily-
lain 18 §:n mukainen vastaavan johtajan pä-
tevyys säteilyn yleiskäyttöön lääketieteelli-
sellä alalla. Röntgentoiminnassa voi 15 §:n 3 
momentissa tarkoitetuissa tehtävissä toimia 
myös Säteilyturvakeskuksen hyväksymä fyy-
sikko tai muu soveltuvan korkeakoulututkin-
non suorittanut henkilö, jolla on säteilylain 
(592/1991) 18 §:n mukainen vastaavan johta-
jan pätevyys säteilyn yleiskäyttöön lääketie-
teellisellä alalla sekä röntgentoiminnan asian-
tuntijatehtävien edellyttämä perehtyneisyys 
ja kokemus. 

Säteilyturvakeskus antaa säteilyn käytön ja 
muun säteilytoiminnan turvallisuutta koske-
vat yleiset ohjeet, säteilyturvallisuusohjeet 
(ST-ohjeet), säteilylain (592/1991) 70 §:n 2 
momentin nojalla. Säteilyturvakeskuksen oh-
jeessa Säteilyn käyttöorganisaatiossa toimi-
vien henkilöiden pätevyys ja säteilysuojelu-
koulutus, (ST1.8/17.2.2012) sairaalafyysikon 
erikoistumiskoulutusta on hyödynnetty eri 
tehtävien koulutus- ja pätevyysvaatimusten 
määrittelyssä 

Euroopan unionin neuvoston uusi säteily-
suojelun perusturvallisuusdirektiivi 
2013/59/Euratom on toimeenpantava kansal-
lisessa lainsäädännössä 6.2.2018 mennessä. 
Samassa yhteydessä tulevat arvioitavaksi sä-
teilysuojelukoulutukseen liittyvät kysymyk-
set. 

Komissio on julkaissut European Federati-
on of Organizations for Medical Physics 
(EFOMP) johtaman asiantuntijaryhmän tuot-
tamat ohjeet ”European Guidelines on Medi-
cal Physics Expert”. Yliopistot ovat nykyisin 
sisällyttäneet ohjeiden mukaiset vaatimukset 
omilla päätöksillään sairaalafyysikoiden kou-
lutukseen. Ohjeet eivät kuulu EU:n säädök-
siin, vaan ne ovat luonteeltaan ammattikun-
nan sisäisiä suosituksia. 

Muilla nykyisiin säädöksiin perustuvilla 
erikoistumiskoulutuksilla ei ole yhteyttä ter-
veydenhuollon ammattihenkilöiden koulu-
tusvaatimuksiin tai säädettyihin kelpoisuus-
vaatimuksiin. Eräät toimijat ovat kuitenkin 
käyttäneet erikoistumiskoulutuksia määritel-
lessään toiminnassaan tarvittavia pätevyyk-
siä. Nämä määrittelyt tai niiden perusteet ei-
vät kuitenkaan perustu lainsäädäntöön. Esi-
merkiksi Kansaneläkelaitos on määritellyt 
ohjeilla, millaista koulutusta neuropsykolo-
geilta, psykoterapeuteilta ja musiikkitera-
peuteilta edellytetään, jotta ne voidaan hy-
väksyä kuntoutuksen palveluntuottajiksi. 
 
Opiskelijoiden asema 

Yliopistolaissa ja ammattikorkeakoululais-
sa sekä niiden nojalla annetuissa asetuksissa 
säädetään opiskelijoiden asemasta, mm. 
opiskelijavalinnasta ja opiskelijaksi ottami-
sesta, opiskelupaikan vastaanottamisesta, 
opiskelijaksi ilmoittautumisesta ja opiskelu-
oikeudesta, tavoitteellisista suoritusajoista, 
kelpoisuudesta korkeakoulututkintoon johta-
viin opintoihin, opintosuoritusten arvioinnis-
ta, opintojen hyväksilukemisesta ja oikaisu-
menettelystä sekä opiskelijoiden kurinpidos-
ta. 

Osa edellä mainittujen lakien ja asetusten 
säännöksistä koskee sisältönsä ja sanamuo-
tonsa perusteella vain tutkintoon johtavan 
koulutuksen opiskelijoita. Osa säännöksistä 
koskee tarkemmin määrittelemättä opiskeli-
joita, mutta tulkinnat siitä, kuuluvatko myös 
tutkinnon osia suorittavat ja muut kuin tut-
kinto-opiskelijat säädösten tarkoittamiin 
opiskelijoihin vaihtelevat. 

Muussa kuin tutkintoon johtavassa koulu-
tuksessa olevien opiskelijoiden asema on ol-
lut jossain määrin epäselvä, sillä yleisesti 
opiskelijoita koskevia säännöksiä on sovel-
lettu eri tavoin. Kaikkien säännösten ei ole 
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vakiintuneesti katsottu koskevan muita kuin 
tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoi-
ta. Esimerkiksi opintosuoritusten arviointia ja 
oikaisumenettelyä koskevien säännösten on 
kuitenkin vakiintuneesti katsottu koskevan 
myös avointa yliopisto- tai ammattikorkea-
kouluopetusta suorittavia opiskelijoita. Eräis-
sä tapauksissa säännöksiä on sovellettu myös 
täydennyskoulutuksena suoritetuissa opin-
noissa, kuten yliopistojen toteuttamassa psy-
koterapeuttikoulutuksessa. 
 
Erikoistumiskoulutusten ja opintojen rahoitus 
ja opiskelijoilta perityt maksut 

Yliopistoilla on taloudellinen ja hallinnol-
linen autonomia. Yliopistot päättävät niille 
yliopistolain perusteella kohdennettavan pe-
rusrahoituksen suuntaamisesta. Vastaavasti 
toimitaan myös muun rahoituksen osalta, ell-
ei näihin liity erityisiä käyttöehtoja rahoituk-
sen myöntäjän taholta tai kyseessä ole tiet-
tyyn hankkeeseen liittyvästä rahoituksesta. 
Yliopistojen kokonaisrahoitus muodostuu 
valtion talousarviossa suoraan yliopistoille 
osoitetusta valtion rahoituksesta ja sen ohella 
yhteisrahoitteisesta toiminnasta, maksullises-
ta toiminnasta, lahjoituksista ja pääoman tuo-
toista. Täydentävästä rahoituksesta merkittä-
vä osa on kansallisesti kilpailtua tutkimusra-
hoitusta. Yliopistolain perusteella määräyty-
vän rahoituksen koulutuksen rahoitusosuu-
den laskentakriteereissä on mukana avoimen 
yliopisto-opetuksen ja erillisinä opintoina 
suoritettujen opintopisteiden yhteenlasketun 
määrän perusteella määräytyvä osuus, mikä 
on kaksi prosenttia perusrahoituksesta. Eri-
koistumiskoulutuksen ja erikoistumisopinto-
jen järjestäminen eivät sisälly rahoituskritee-
reinä yliopistojen rahoitusmalliin. 

Tutkintoon johtava koulutus on opiskelijal-
le maksutonta. Siten erikoistumiskoulutuksen 
suorittaminen osana lisensiaatin tutkintoa on 
ollut opiskelijalle maksutonta. Maksutto-
muuden piiriin kuuluvat tutkintoihin kuuluva 
opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät 
tehtävät, kuten kuulustelut, arvioinnit, valin-
ta- ja tasokokeet, opinnäytetöiden ohjaus ja 
tarkastus, opintoneuvonta, todistukset opin-
tosuorituksista sekä tutkintotodistukset. 

Muusta kuin tutkintoon johtavasta koulu-
tusta yliopisto saa yliopistolain 8 §:n mukaan 
periä maksuja. Maksuista säädetään tarkem-

min valtioneuvoston asetuksella (1082/2009), 
noudattaen, mitä valtion maksuperustelaissa 
(150/1992) säädetään julkisoikeudellisten 
suoritteiden omakustannusarvosta. Yliopis-
ton maksuasetuksessa säädetään, että avoi-
mesta yliopisto-opetuksesta ja erillisistä 
opinnoista voidaan periä maksua enintään 10 
euroa opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopis-
tettä kohden. 

Yliopistojen tutkinnoista annetun valtio-
neuvoston asetuksen 19 §:ssä tarkoitetut 
opettajankoulutuksen opinnot, jos ne suorite-
taan erillisinä opintoina, sekä farmaseutin 
erikoistumiskoulutus ovat kuitenkin olleet 
asetuksen nojalla opiskelijalle maksuttomia. 

Täydennyskoulutuksesta perittävistä mak-
suista yliopisto päättää liiketaloudellisin pe-
rustein. Yliopistojen erikoistumisopintoina 
tarjotaan yleensä maksullista, pitkäkestoista 
täydennyskoulutusta. Yliopisto päättää eri-
koistumisopintojen hinnoittelusta. 

Yliopistolain 5 §:n mukaisesti julkisoikeu-
dellisilla yliopistoilla on mahdollisuus har-
joittaa liiketoimintaa, joka tukee sen laissa 
säädettyjen tehtävien toteuttamista. Liiketoi-
mintaa harjoittaessaan yliopistot toimivat 
avoimilla markkinoilla, joita koskevat myös 
EU:n kilpailu- ja valtiontukisäännöt. Valtio 
ei rahoita yliopistojen liiketoiminnan harjoit-
tamista vaan toiminnan kustannukset on ka-
tettava liiketoiminnasta saaduilla tuloilla. 

Yliopistolain 62 §:n mukaan liiketoimintaa 
koskevat tuloksellisuustiedot tulee esittää 
erikseen tuloslaskelman muodossa tilinpää-
töksen liitetiedoissa toiminnoittain, jos yli-
opisto ei ole yhtiöittänyt toimintaa. Yliopis-
tojen liiketoiminta muodostuu muun muassa 
täydennyskoulutuksesta ja markkinahintaisis-
ta tutkimushankkeista. Yliopistojen mahdol-
lisuutta hinnoitella palveluitaan oman pää-
töksensä mukaisesti rajoittaa yliopistolaissa 
maksuttomaksi säädetty korkeakoulututkin-
toon johtava koulutus ja yliopistojen maksu-
asetuksen 2—5 §:ssä säädetyt enimmäishin-
nat sekä mahdollisesti muut EU:n ja kansalli-
sen tason säädökset. Siten esimerkiksi tilan-
teissa, joissa ei ole kysymys kilpailuoikeu-
dellisten tai valtiontukisääntöjen alaisesta ta-
loudellisesta toiminnasta, yliopisto voi hin-
noitella tuotteitaan tai palveluitaan muutoin-
kin kuin liiketaloudellisin perustein. 

Vastuu ammattikorkeakoulujen perusrahoi-
tuksesta siirtyy vuoden 2015 alusta kokonaan 
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valtiolle, kun kunnan omarahoitusosuus am-
mattikorkeakoulujen käyttökustannuksiin 
poistetaan. 

Ammattikorkeakoululain 43 §:n mukaan 
opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuo-
den 2015 alusta ammattikorkeakouluille pe-
rusrahoitusta ammattikorkeakoululaissa sää-
dettyjen tehtävien toteuttamiseksi laskennal-
lisin perustein valtion talousarvioon otettavan 
määrärahan rajoissa ottaen huomioon toi-
minnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus. Lisäksi 
rahoitusta myönnetään muiden koulutuspoli-
tiikan ja tutkimus- ja kehittämispolitiikan ta-
voitteiden perusteella. Ammattikorkeakoulu-
jen saama muu rahoitus ei vähennä valtion 
maksamaa ammattikorkeakoululain mukaista 
rahoitusta. Ammattikorkeakoulujen järjestä-
miä erikoistumisopintoja ei huomioida rahoi-
tustekijänä osana perusrahoituksen määräy-
tymisen laskennallista mallia. 

Ammattikorkeakoulujen perusrahoitus on 
sidottu kustannustason nousuun. Ammatti-
korkeakouluille osoitettua talousarvion mää-
rärahaa tarkistetaan ammattikorkeakoululain 
43 §:n 2 momentin mukaan vuosittain kor-
keakouluindeksillä, joka muodostuu yleisestä 
ansiotasoindeksistä, kuluttajahintaindeksistä 
sekä tukkuhintaindeksistä. 

Ammattikorkeakoulujen perimiä maksuja 
säädellään silloin, kun kyse on maksuista joi-
ta ammattikorkeakoulut perivät julkisoikeu-
dellisen tehtävän hoitamisesta tai toiminnas-
ta, jonka rahoittamiseen valtio osallistuu. 
Ammattikorkeakoulujen toiminnasta perittä-
vistä maksuista säädetään valtioneuvoston 
asetuksella (1230/2009). Asetuksen mukaan 
ammattikorkeakoululain 17 §:ssä tarkoite-
tuista ammatillisista erikoistumisopinnoista 
opiskelijalta voidaan periä enintään 250 eu-
ron maksu lukukaudessa. Ammattikorkea-
koululain 17 §:ssä tarkoitetussa avoimessa 
ammattikorkeakouluopetuksessa opiskelijalta 
voidaan periä enintään 10 euron maksu am-
mattikorkeakouluista annetun valtioneuvos-
ton asetuksen 12 §:n 3 momentin mukaista 
opinto-oikeuteen kuuluvaa opintopistettä 
kohti. Maksu on sama, jos opiskelija ammat-
tikorkeakoulun myöntämän opinto-oikeuden 
perusteella muutoin kuin avoimessa ammat-
tikorkeakouluopetuksessa suorittaa tutkin-
toon johtavan koulutuksen mukaisia opintoja 
erillisinä opintoina. 

Maksullisen palvelutoimintansa ammatti-
korkeakoulut hinnoittelevat liiketaloudellisin 
perustein. Liiketaloudellisesta hinnoittelusta 
voidaan poiketa esimerkiksi tilanteissa, joissa 
ei ole kysymys kilpailuoikeudellisten tai val-
tiontukisääntöjen alaisesta taloudellisesta 
toiminnasta. 
 
1.2 Kansainvälinen kehitys ja EU-

maiden lainsäädäntö 

Seuraavassa tarkastellaan lyhyesti erikois-
tumiseen tähtäävää koulutusta ja tutkintoja 
eräissä Euroopan maissa. Tarkastelun koh-
teeksi on otettu Ruotsi, Tanska, Norja, Irlanti 
ja Hollanti, joissa on korkeakoulututkinnon 
jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua koulutus-
ta. Tarkastelussa on kiinnitetty huomiota eri-
tyisesti koulutuksen aseman, koulutuksen 
työelämäyhteyksien, koulutuksen laadun-
varmistuksen ja koulutuksen rahoituksen nä-
kökulmiin. Lisäksi on tarkasteltu sitä, miten 
koulutus asemoituu suhteessa tutkintoon joh-
tavaan koulutukseen. 

Erikoistumiseen tähtäävän koulutuksen ja 
tutkintojen nimikkeistö vaihtelee maittain. 
Vertailussa on keskitytty Bolognan prosessin 
mukaisten kahden ensimmäisen syklin tut-
kintojen jälkeiseen erikoistumiskoulutuk-
seen. Ylemmän korkeakoulututkinnon ase-
maa erikoistumiskoulutuksena on käsitelty 
silloin, kun se on ollut tarkoituksenmukaista. 
Tohtorikoulutusta ei ole otettu mukaan ver-
tailuun. 

Useissa vertailumaissa järjestetään erikois-
lääkärikoulututusta ja erikoishammaslääkäri-
koulutusta perustutkinnon jälkeisenä 5—6-
vuotisena erikoistumiskoulutuksena. Vain 
Suomessa ja Italiassa koulutus on lailla sää-
detty järjestettäväksi tutkintoon johtavana 
koulutuksena. Muissa maissa erikoislääkäri-
koulutus on tutkinnon jälkeistä erikoistumis-
koulutusta. Useissa Euroopan maissa on tar-
jolla korkeakoulututkinnon jälkeistä amma-
tilliseen erikoistumiseen tähtäävää täyden-
nyskoulutusta, jonka laajuus on tyypillisesti 
30—90 opintopistettä. 

Koulutusta on tarjolla mm. sosiaali- ja ter-
veysalalla, tekniikan alalla, opettajankoulu-
tuksessa ja liiketalouden alalla. Maiden välil-
lä on eroja siinä, onko koulutus järjestetty ly-
hyinä tutkintoina vai täydennyskoulutuksena. 
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Ammatillisesti suuntautuneissa korkeakou-
luissa (university colleget, ammattikorkea-
koulut ja vastaavat korkeakoulutyypit) koulu-
tus on tavallisesti suunnattu niille, jotka ovat 
suorittaneet alemman korkeakoulututkinnon. 
Sosiaali- ja terveysalalla on joissakin maissa 
tarjolla tutkintoja, joiden kautta pätevöidy-
tään uuteen ammattiin (esim. kätilötutkinto 
Ruotsissa, pohjakoulutuksena sairaanhoitajan 
tutkinto). Monia opettajankoulutuksen tyyp-
pejä (esimerkiksi ammatillisen opettajan kou-
lutus, erityisopettajan koulutus) on monissa 
maissa järjestetty omina kokonaisuuksinaan. 
Vaihtelua on siinä, onko kyseessä varsinai-
nen tutkinto (esim. Ruotsi) vai täydennys-
koulutus, jolla pätevyyden saa. Tiedekorkea-
kouluissa ja yliopistoissa alemman korkea-
koulututkinnon jälkeen on tarjolla sekä dip-
lomi-koulutusta (Irlanti ja Tanska) että am-
matillisesti painottunutta ylempään korkea-
koulututkintoon johtavaa koulutusta. 

Generalistialoilla yliopistoissa on tarjolla 
monissa maissa pääosin ylempään korkea-
koulututkintoon johtavia koulutusohjelmia 
lyhyempien erikoistumiskoulutusten sijasta. 
Tätä selittänee muun muassa joidenkin mai-
den ja alojen vahva 5-vuotisten koulutusten 
traditio, jossa alemmalla korkeakoulututkin-
nolla ei ole selkeää omaa asemaa. Esimerkik-
si Irlannissa alemman korkeakoulututkinnon 
vahva asema taas lienee vaikuttanut siihen, 
että diploma-tutkinnot on kansallisessa viite-
kehyksessä sijoitettu bachelor-tutkinnon ja 
mastertutkinnon välimaastoon. 

Tanskan diploma-koulutukset (diplomud-
dannelser) on kehitetty työelämässä oleville 
aikuisille, joilla on jo korkeakoulututkinto. 
Koulutuksia on tarjolla useilla aloilla ja nii-
den suorittaminen on mahdollista joustavasti 
moduuleittain. Diplomi-koulutusten laajuus 
on 60 opintopistettä. Myös yksilöllisen kou-
lutuksen koostaminen on mahdollista siten, 
että siitä saa diploma-koulutuksen todistuk-
sen. Kansallisessa koulutusjärjestelmässä 
diploma-koulutus näyttäytyy myös työelä-
mäsuuntautuneena vaihtoehtona perinteiselle 
ylemmälle korkeakoulututkinnolle. Moduuli-
rakenne tekee siitä tutkintoa joustavamman 
opiskelumuodon työssäkäyville aikuisille. 

Irlannin diploma-tutkinnot (Postgraduate 
Diploma ja Postgraduate Certificate) ovat 
vertailumaiden koulutuksista selkeimmin osa 
kansallista tutkintojärjestelmää. Tutkintojen 

taso on määritelty kansallisessa viitekehyk-
sessä. Tutkintoja järjestetään useilla koulu-
tusaloilla. Diploma-tutkinnoilla on käytän-
nössä useita eri tehtäviä koulutusjärjestel-
mässä. Ne toimivat erikoistumisen välineenä 
alemman korkeakoulututkinnon suorittami-
sen jälkeen. Ne voivat myös olla suppeampi 
vaihtoehto ylemmälle korkeakoulututkinnol-
le. Lisäksi niiden avulla voidaan hankkia li-
säosaamista ylempään korkeakoulututkintoon 
johtavien opintojen aloittamista varten. 

Ruotsissa osa korkeakoulututkinnon jälkei-
sestä erikoistumiseen tähtäävästä koulutuk-
sesta järjestetään lyhyempinä perustutkinnon 
jälkeen suoritettavina ammattitutkintoina 
(yrkesexamina). Ammattitutkintoja tarjotaan 
sosiaali- ja terveysalalla sekä opetusalalla. 
Tutkintojen laajuus on 60—90 opintopistettä. 
Esimerkiksi erikoistuminen kätilöksi tai ter-
veydenhoitajaksi on järjestetty ammattitut-
kintona, joka suoritetaan sairaanhoitajatut-
kinnon jälkeen. 

Kaikissa vertailumaissa on tarjolla myös 
lyhyempää korkeakoulututkinnon jälkeen 
suoritettavaksi tarkoitettua täydennyskoulu-
tusta. Koulutukset ovat joko omia kokonai-
suuksiaan tai esimerkiksi tutkintojen osia. 
Tutkinnon jälkeisten koulutusten tai lyhyem-
pien tutkintojen maksuttomuus tai maksulli-
suus vaihtelee maittain. Ruotsissa korkea-
koulututkinnon jälkeiset ammattitutkinnot 
ovat opiskelijalle maksuttomia, Tanskan dip-
loma-koulutukset ja Irlannin diplomi-
koulutukset taas maksullisia. Täydennyskou-
lutusluonteinen koulutus on yleensä maksul-
lista. 
 
1.3 Nykytilan arviointi 

Tilastoja 

Vuonna 2010 Suomen 25—64-vuotiaasta 
väestöstä vähintään alemman korkea-asteen 
koulutuksen oli suorittanut noin 671 000 
henkilöä. Tavoitteena on edelleen nostaa vä-
estön koulutustasoa niin, että vuonna 2020 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden osuus 
edellä mainitusta ikäryhmästä olisi 30 pro-
senttia, kun tällä hetkellä osuus on 22,3 pro-
senttia. 

Korkeakoulutetut osallistuvat aktiivisesti 
koulutukseen myös tutkinnon suorittamisen 
jälkeen. Vuoden 2012 aikuiskoulutustutki-
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muksen mukaan korkea-asteen koulutuksen 
suorittaneista 70 prosenttia oli osallistunut 
aikuiskoulutukseen edeltävän 12 kuukauden 
aikana, kun koko 18—64-vuotiaassa väestös-
sä osuus oli 52 prosenttia. Korkea-asteen 
koulutuksen suorittaneiden keskimääräinen 
koulutuspäivien lukumäärä on myös selvästi 
suurempi (7,0) kuin perusasteen (2,3) tai 
keskiasteen (3,8) suorittaneilla. Korkeakou-
lutettujen koulutuspäivien määrä on kuiten-
kin laskenut vuodesta 2006, jolloin määrä oli 
keskimäärin 8,8 päivää. 

Myös sosioekonominen asema vaikuttaa 
osallistumiseen. Ylemmistä toimihenkilöistä 
78 prosenttia ja alemmista 71 prosenttia osal-
listui aikuiskoulutukseen. Eläkeläisistä ai-
kuiskoulutukseen osallistui 13 prosenttia, 
maatalousyrittäjistä 37 prosenttia, muista 
yrittäjistä 38 prosenttia ja työntekijöistä 43 
prosenttia. 

Korkea-asteen tutkinnon suorittaneista pal-
kansaajista 71 prosenttia opiskeli henkilöstö-
koulutuksessa työnantajan tuella kun perus-
asteen koulutuksen suorittaneella henkilös-
töllä osuus oli 45 prosenttia ja keskiasteen 
koulutuksen saaneilla 52 prosenttia. Julkinen 
sektori ja suuret yritykset kouluttavat henki-
löstöään eniten. Myös henkilöstökoulutuksen 
määrä palkansaajaa kohden on laskenut vuo-
desta 2006. Tuolloin henkilöstökoulutusta 
saatiin keskimäärin noin kuusi ja puoli päi-
vää, kun vuonna 2012 enää reilut viisi päi-
vää. Korkeakoulutetut myös kokevat työelä-
mässä tarvitsemansa tiedot ja taidot useam-
min puutteellisiksi ja kokevat tarvitsevansa 
lisäkoulutusta enemmän kuin alemman kou-
lutuksen suorittaneet. 

Korkeakoulutettujen työttömyys on muuta 
väestöä vähäisempää. Kuitenkin vuonna 
2012 alemman korkeakouluasteen suoritta-
neiden työttömyysaste oli 4,3 prosenttia ja 
ylemmän korkeakouluasteen suorittaneillakin 
4,1 prosenttia (Tilastokeskuksen, työvoima-
tutkimus 2013). Työ- ja elinkeinoministeriön 
työnvälitystilaston mukaan huhtikuussa 
vuonna 2014 työttömänä työnhakijana oli 
noin 39 000 ja lomautettuna noin 2000 kor-
keakouluasteen koulutuksen tai tutkijakoulu-
tuksen suorittanutta henkilöä. 

Korkeakoulutettujen tutkinnon jälkeen suo-
ritettavan koulutuksen tarvetta on käsitelty 
useissa opetus- ja kulttuuriministeriön työ-
ryhmissä. Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen 

kehittämisessä on viime vuosina painotettu 
työssä oppimista ja entistä vahvempaa työ-
elämäkytkentää. Työpaikkojen hyödyntämis-
tä oppimisympäristönä on toteutettu oppiso-
pimustyyppisissä täydennyskoulutuksissa. 
(Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytila 
ja kehittämiskohteet, Opetusministeriön työ-
ryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38) Kou-
lutukseen siirtymistä ja tutkinnon suoritta-
mista pohtineen työryhmän muistiossa arvi-
oitiin aikuisten koulutuskysynnän suuntautu-
van perusopintoihin, jolloin osa ensi kertaa 
opiskelemaan pyrkiville osoitetusta koulu-
tuskapasiteetista ohjautuu todellisuudessa ai-
kuisille. Työryhmän mukaan työelämässä 
olevan aikuisväestön mahdollisuuksia täy-
dentää osaamistaan työuran aikana tulee 
vahvistaa ja aikuisille suunnattuja opintoja 
tulee olla riittävästi ja kohtuuhintaisina tar-
jolla. (Ei paikoillanne, vaan valmiit, hep! 
Opetusministeriön työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2010:11) 

Korkeakoulututkinnon suorittaneet hyö-
dyntävät osaamisen kehittämiseksi ja täyden-
tämiseksi avointa korkeakouluopetusta ja 
erillisiä opintoja. Avoin korkeakouluopetus 
ei kuitenkaan vastaa yksin erikoistumisen 
tarpeeseen. 

Avoimena korkeakouluopetuksena tarjotta-
vat opinnot ovat opetussuunnitelmaltaan tut-
kintokoulutuksen mukaisia, joten niissä on 
vaihtelevasti asiantuntijatyössä tarvittavaan 
erikoistumiseen soveltuvia sisältöjä ja mah-
dollisuuksia toteuttaa opetusta työssä oppi-
mista hyödyntäen. 
 
Nykyisten erikoistumiskoulutusten toteutu-
minen 

Farmasian erikoistumiskoulutuksia toteute-
taan valtakunnallisella verkostomallilla. 
Farmasialiiton ja Helsingin yliopiston far-
masian tiedekunnan mukaan nykyinen eri-
koistumisjärjestelmä ei vastaa työelämän tar-
peita, sillä koulutuksia ei pystytä järjestä-
mään riittävästi pitkäjänteisen rahoituksen 
puuttumisen vuoksi. Kaikkia nykyisiin ase-
tuksiin perustuvia koulutuksia ei toteuteta 
lainkaan erikoistumiskoulutuksina. Osaa eri-
koistumiskoulutuksista toteutetaan satunnai-
sesti ja koulutuksen toteuttamisessa voi olla 
vuosien taukoja. Esimerkiksi farmasian alalla 
sairaala- ja terveyskeskusfarmasiaa ei toteu-
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tettu lainkaan vuosina 2002—2009. Nykyi-
siin asetuksiin perustuvien erikoistumiskou-
lutusten tarjontaa on korvattu osittain mak-
sullisella täydennyskoulutuksella. Tällä het-
kellä koulutukseen ei ole otettu uusia opiske-
lijoita kahteen vuoteen. Apteekkifarmasiaa ei 
ole toteutettu lainkaan erikoistumiskoulutuk-
sena, mutta vastaavaa koulutusta toteutetaan 
maksullisena täydennyskoulutuksena. Aino-
astaan teollisuusfarmasiassa on vakiintunut 
asetuksen mukainen koulutus. Farmasian 
alalle on syntynyt uusia erikoistumisen aloja 
ainakin osastofarmasiaan ja lääkehoidon ko-
konaisarviointiin. Farmaseutin erikoistumis-
koulutuksen laajuus on 45 opintopistettä ja 
proviisorin erikoistumiskoulutuksen laajuus 
60 opintopistettä. Farmasian erikoistumis-
koulutuksia on suorittanut vuodesta 1991 al-
kaen yhteensä noin 125 henkilöä. 

Sairaalafyysikot ry:n mukaan sairaalafyy-
sikoiden erikoistumiskoulutuksessa on vuosi 
vuodelta enemmän koulutettavia. Määrä riit-
tää tällä hetkellä kattamaan julkisen sektorin 
sairaalafyysikkotarpeet. Sairaalafyysikoita 
toimii noin sata henkilöä julkisella ja yksityi-
sellä sektorilla eri nimikkeillä. Sairaalafyysi-
kon erikoistumiskoulutus on yleinen edelly-
tys sairaalassa lääketieteellisen fysiikan asi-
antuntijana toimimiselle. Sairaalakemistejä 
on koulutuksessa reilun parikymmentä ja 
työelämässä noin 160. Sairaalakemistejä 
valmistuu vuosittain 3—4 henkilöä. Sairaa-
lageneetikkoja on työelämässä reilun pari-
kymmentä. Sairaalamikrobiologeja on koulu-
tuksessa muutamia. Sairaalasolubiologien 
ammattikunta on hyvin suppea. Arvioiden 
mukaan joillain luonnontieteen erikoisaloilla 
koulutusta on lisättävä lähivuosina eläkkeelle 
jäävien ammattilaisten korvaamiseksi. Luon-
nontieteen erikoistumiskoulutus perustuu 
merkittävästi työssä oppimiseen, eli niin kut-
suttuun toimipaikkakoulutukseen ja erikois-
tumista varten perustettuihin virkoihin ja 
toimiin. 

Erikoispsykologeja valmistuu vuosittain 
noin 30. Koulutus toteutetaan Psykonet-
yliopistoverkoston puitteissa. Erikoissosiaali-
työntekijöitä on työelämässä noin 200 henki-
löä. Kullakin viidellä erikoisalalla on noin 20 
opiskelijaa. 

Erikoispuheterapeuttien koulutusta ei jär-
jestetä lainkaan. Erikoispuheterapeuttien 

koulutus on toteutettu ainoastaan kerran las-
ten- ja aikuisneurologian alalla. 
 
Tutkinnon jälkeisen erikoistavan koulutuksen 
tarve ja tarjonta 

Korkeakoulutettuja on paljon ja heidän 
määränsä lisääntyy tulevaisuudessa. Korkea-
koulutetut osallistuvat paljon aikuiskoulutuk-
seen ja kokevat koulutustarvetta. Työelämän 
ja yhteiskunnan muutokset aiheuttavat jatku-
vaa osaamisen kehittämisen tarvetta. 

Korkeakoulutetut toimivat yleensä merkit-
tävissä asiantuntijatehtävissä. Suomen me-
nestyksen ja hyvinvoinnin kannalta tärkeillä 
aloilla tarvitaan korkeatasoista osaamista ja 
asiantuntijuutta. Eräillä aloilla on ollut pit-
kään hyvin organisoituja ja työelämässä ta-
pahtuvan oppimisen huomioivia koulutusra-
kenteita, jotka mahdollistavat osaamisen sy-
ventämisen pitkäkestoisen kouluttautumisen 
avulla. Tutkinnon jälkeen suoritettavan kor-
keakoulujen toteuttaman erikoistavan koulu-
tuksen asema eri koulutus- ja ammattialoilla 
kuitenkin vaihtelee. 

Monilta aloilta puuttuu järjestelmällinen 
mahdollisuus syventää asiantuntijuutta tut-
kinnon suorittamisen jälkeen, suunnata 
osaamista uudelleen muutoin kuin tutkintoon 
johtavassa koulutuksessa ja tukea joustavasti 
uusien nousevien asiantuntijuusalueiden tar-
peita. Suuri osa korkeakoulutettujen täyden-
nyskoulutuksen kysynnästä kohdistuu arvioi-
den perusteella yliopistojen ja ammattikor-
keakoulujen tutkintoihin johtavaan koulutuk-
seen. Lähes kolmasosalla opinto-oikeuden 
saaneista on jo korkeakoulututkinto tai opin-
to-oikeus toiseen korkeakoulututkintoon. Uu-
sista vuonna 2011 hakeneista ja paikan vas-
taanottaneista tutkinto-opiskelijoista 12 pro-
sentilla yliopisto-opiskelijoista ja 7 prosentil-
la ammattikorkeakouluopiskelijoista oli jo 
suoritettu korkeakoulututkinto. Työurien pi-
dentäminen edellyttää, että korkeakoulutut-
kintoon johtavan koulutuksen aloituspaikat 
vapautuvat nykyistä laajemmin kokonaan 
vailla korkeakoulututkintoa tai opinto-
oikeutta oleville. 

Asiantuntijuus voidaan määritellä teoreetti-
sesta ja käytännöllisestä tiedosta, toiminnan 
säätelyä koskevasta tiedosta ja sosiokulttuu-
risesta tiedosta muodostuvaksi kokonaisuu-
deksi. Muodollinen tutkintoon johtava koulu-
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tus luo perustan asiantuntijuudelle, mutta ei 
yksin riitä. Käytännön kokemuksen lisäksi 
asiantuntijuuden kehittyminen edellyttää 
muun muassa tietoista pyrkimystä asiantunti-
juuden kehittämiseen ja ylläpitämiseen sekä 
työn organisoimista siten, että se tarjoaa riit-
tävän haasteellisia tehtäviä ja kehittävää pa-
lautetta. Työkäytänteiden arvioiminen kriitti-
sesti teoreettisten ja käsitteellisten välineiden 
avulla on tunnistettu tärkeäksi osaksi asian-
tuntijuuden kehittämistä. Useissa tehtävissä 
tärkein edellytys asiantuntijayhteisön synty-
miseksi on valtakunnallisesti järjestettävä 
koulutus. 

Koulutuksiin osallistuvien määrä on laske-
nut yliopistojen toteuttamissa erikoistu-
misopinnoissa, erikoistumiskoulutuksissa se-
kä ammattikorkeakoulujen toteuttamissa 
ammatillisissa erikoistumisopinnoissa. Osalla 
vakiintuneista koulutuksista on vuosittain 
useita kymmeniä uusia osallistujia mutta 
osassa koulutuksia uusia opiskelijoita ei aloi-
ta edes joka vuosi. Yliopistojen erikoistumis-
koulutuksien suorittamiseen olisi tarvetta 
myös ilman lisensiaatin tutkinnon suoritta-
mista. Koulutusten rahoitusedellytykset ovat 
osaltaan johtaneet siihen, ettei nykyisiin sää-
döksiin perustuvia erikoistumiskoulutuksia 
ole toteutettu riittävässä laajuudessa. Ammat-
tikorkeakoulut ovat supistaneet huomattavas-
ti erikoistumisopintojen tarjontaa. Osallistu-
jilta perittävät maksut eivät ota riittävästi 
huomioon kohderyhmän mahdollisuuksia 
osallistua koulutuksen kustannuksiin. 

Erikoistumisopintojen tavoitteiden ja sisäl-
töjen kytkentä korkeakoulun erityisosaami-
seen vaihtelee. Osalla tarjonnasta on tiiviimpi 
kytkentä esimerkiksi korkeakoulujen toteut-
tamaan alan tutkimukseen, kun taas osa kou-
lutuksista vastaa sisällöltään koulutusmark-
kinoiden muuta vapaata tarjontaa. Erikoistu-
misopintojen asema on voimassa olevassa 
lainsäädännössä epäselvä. Niiden järjestämi-
nen perustuu lainsäädäntöön, mutta niiden to-
teuttamistavasta ei ole tarkempaa sääntelyä 
eikä niitä huomioida korkeakoulujen rahoi-
tusta määriteltäessä. Ammattikorkeakoulujen 
erikoistumisopinnoista perittäviä maksuja 
säännellään. Yliopistojen erikoistumisopin-
not sen sijaan ovat tavallisesti liiketaloudel-
lista toimintaa. Nykyistä järjestelmää onkin 
arvosteltu siitä, että erikoistavan koulutuksen 
tarjonta on voinut olla päällekkäistä vapaasti 

tarjottavan liiketaloudellisena toimintana jär-
jestetyn täydennyskoulutuksen kanssa. 

Työelämän laajojen uusien osaamistarpei-
den huomioiminen osana tutkintoon johtavaa 
koulutusta on usein haasteellista eikä tutkin-
tomuoto sovi kaikissa tapauksissa parhaalla 
mahdollisella tavalla kouluttamiseen. Työ-
elämästä nousee tarpeita erilaisille erikois-
osaamista vaativille asiantuntijuusaloille, joi-
hin liittyvä koulutus voisi luonteeltaan vasta-
ta tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta kou-
lutus ei laajuudeltaan vastaa tutkintoa ja 
osaaminen rakentuu jo suoritetulle korkea-
koulututkinnolle ja työkokemukselle. Tällai-
siin tarpeisiin vastaamiseksi korkeakoulujär-
jestelmässä ei kuitenkaan ole ollut pysyvää 
koulutusmallia, vaan aloilla joilla korkeakou-
lutettujen ammattikuviin vaadittavaa koulu-
tusta on ollut tarkoituksenmukaista järjestää 
osana koulutusjärjestelmää, koulutusta on to-
teutettu osana ammatti- ja erikoisammattitut-
kintojärjestelmää tai uusina korkeakoulutut-
kintoina. Tutkinnon jälkeisen koulutusmallin 
puute on myös johtanut paineisiin kasvattaa 
joidenkin olemassa olevien tutkintojen laa-
juutta. Oppisopimustyyppistä täydennyskou-
lutusta on voitu hyödyntää jonkin verran 
vaihtoehtona tutkintoon johtavan koulutuk-
sen järjestämiselle tällaisilla asiantunti-
juusaloilla. Oppisopimustyyppinen täyden-
nyskoulutus on kuitenkin ollut tapa rahoittaa 
ja järjestää koulutuksia, eikä se tuota selkeää 
asemaa koulutuksille. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön työryhmän tehtyä ehdotuksensa 
erikoistumiskoulutuksesta, tätä koulutusmal-
lia on esitetty esimerkiksi audionomien kou-
lutukseen. (Kuulonhuollon keskiössä. Au-
dionomikoulutuksen kehittäminen. Opetus- 
ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja 
selvityksiä 2013:12) 

Yksilön näkökulmasta korkeakoulututkin-
non jälkeisen koulutuksen mahdollisuuksista 
on hankalaa saada riittävää ja oikea-aikaista 
tietoa koulutusvalintojen tueksi. Kaikilla 
koulutusaloilla ei ole omaa korkeakoulutut-
kinnon jälkeisen koulutuksen mallia. Yksilön 
näkökulmasta korkeakoulututkinnon jälkei-
sen koulutuksen saatavuudessa on merkittä-
viä alakohtaisia eroja. Nykyisen erikoistumi-
seen tähtäävän koulutuksen rahoituspohja ei 
myöskään ole riittävä. 

Työelämälähtöisyyden määrittely ja työ-
elämän osallistuminen korkeakoulututkinnon 
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jälkeisen koulutuksen suunnitteluun, toteut-
tamiseen ja arviointiin on puutteellista monil-
la aloilla. Työpaikkojen käyttämistä korkea-
koulututkinnon suorittaneiden oppimisympä-
ristöinä on kehitetty esimerkiksi oppisopi-
mustyyppisessä täydennyskoulutuksessa, 
mutta toteutusmallit edellyttävät yhä kehit-
tämistä. 

Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen 
asema on muuttunut. Korkeakoulujen auto-
nomia on lisääntynyt rahoituksen, hallinnon 
ja koulutuksen suhteen. Tutkintoon johtavan 
koulutuksen säätely on uudistunut siten, että 
ammattikorkeakouluilla ja yliopistoilla on 
laajempi autonomia koulutusvastuun puit-
teissa päättää koulutuksen sisällöstä ja raken-
teesta. Yleisen kehityksen kanssa on ristirii-
taista, etteivät yliopistot voi ilman säädös-
muutoksia tehdä muutoksia erikoistumiskou-
lutuksen erikoisaloihin. 

Korkeakoulujen oman strategiatyön merki-
tys on kasvanut. Elinikäinen oppiminen ja 
aikuiskoulutus voivat painottua eri tavoin 
korkeakoulujen strategiassa. Yliopisto- ja 
ammattikorkeakoululain nojalla korkeakou-
lujen tehtävään kuuluu edistää elinikäistä op-
pimista osana tehtäväänsä. 
 
2  Esityksen tavoit teet  ja  keskei set  

ehdotukset  

2.1 Tavoitteet 

Valtioneuvoston hyväksymän Koulutus ja 
tutkimus vuosina 2011—2016 -
kehittämissuunnitelman (opetus- ja kulttuu-
riministeriön julkaisuja 2012:1) mukaan kor-
keakoulututkinnon suorittaneiden täydennys-
koulutusmahdollisuuksia parannetaan luo-
malla tutkintoa täydentäviä, vähintään 30 
opintopisteen laajuisia korkeakoulujen eri-
koistumiskoulutuksia. Hallitus on myös lin-
jannut vuosia 2015—2018 koskevassa julki-
sen talouden suunnitelmassa ja siihen liitty-
vässä valtiontalouden kehyspäätöksessä, että 
otetaan käyttöön korkeakoulutettujen uudet 
erikoistumiskoulutukset. 

Esityksen tavoitteena on parantaa työelä-
män ja työelämässä toimivien asiantuntijoi-
den ja asiantuntijoiksi tähtäävien osaamista 
korkeakoulujen tutkimus- ja kehittämisosaa-
miselle ja painoaloille perustuvalla koulutuk-
sella. Tarkoituksena on, että erikoistumiskou-

lutukset tuovat koulutusjärjestelmään tarkoi-
tuksenmukaisen vaihtoehdon tutkinnon jäl-
keiseen osaamisen täydentämiseen sen si-
jaan, että nykyisin tutkintoon johtavaa koulu-
tusta käytetään erikoistavana jatkokoulutuk-
sena. Erikoistumiskoulutus mahdollistaa tut-
kintojen kokonaisuuden ja tutkintojen sisäl-
lön kehittämisen siten, että työelämässä tar-
vittava erikoistuminen voidaan toteuttaa tä-
hän tarkoitukseen sopivalla koulutusmallilla. 

Esityksen tavoitteena on yhtenäistää yli-
opistojen ja ammattikorkeakoulujen erikois-
tavaa koulutusta koskevat säännökset ja luo-
da koulutuksille nykyistä selkeämmät sää-
döksiin perustuvat tavoitteet ja asema osana 
koulutusjärjestelmää. Koulutuksiin osallistu-
vien opiskelijoiden asemaa ja oikeusturvaa 
parannetaan. 

Tavoitteena on myös vahvistaa korkeakou-
lujen keskinäistä yhteistyötä ja autonomiaa 
erikoistumiskoulutuksista päättämisessä ja 
parantaa koulutusten valtakunnallista tunnus-
tamista ja vaikuttavuutta. Yliopistojen osalta 
uudistus luo edellytykset erikoistumiskoulu-
tusten tarjonnan laajentamiseen ja erikoistu-
miskoulutusten toteuttamiselle myös muutoin 
kuin osana lisensiaatin tutkinnon suorittamis-
ta. 

Erikoistavan koulutuksen sisältö ja asema 
suhteessa markkinoilla toteutettavaan liiketa-
loudellisena toimintana järjestettävään täy-
dennyskoulutukseen selkiytyy. 
 
2.2 Toteuttamisvaihtoehdot 

Nykyinen tutkinnon jälkeen suoritettavaa 
erikoistavaa koulutusta koskeva sääntely on 
menettänyt merkitystään. Sääntelystä koko-
naan luopuminen ei kuitenkaan ole perustel-
tua, koska täydennyskoulutuksena totutettava 
koulutus muodostaa varsin hajanaisen koko-
naisuuden, jossa koulutustarjonta keskittyy 
lähinnä tietyille työelämän osa-alueille eikä 
kaikkien alojen erikoistumisen tarpeista voi-
da huolehtia riittävän pysyvillä rakenteilla. 
Korkeakoulujen tutkimukseen perustuvaa 
asiantuntijuutta kehittävää koulutusta ei tar-
jota riittävästi. Tutkintojen sisältöjen kehit-
tämisen suhteessa tutkinnon jälkeen suoritet-
tavaan koulutukseen on todettu edellyttävän 
riittävän pysyvää koulutusrakennetta. Eri-
koistumiskoulutuksen sääntely arvioitiin tar-
peelliseksi, jotta korkeakoulujen tutkimuk-
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seen perustuva erikoistava koulutus muodos-
taisi oman järjestelmänsä ja koulutus asemoi-
tuisi samalla osaksi korkeakoulujen perusteh-
tävää. 

Uutta erikoistumiskoulutusta valmistellut 
työryhmä asetti tavoitteeksi ohjausjärjestel-
män, jolla erilaisten erikoistumiskoulutusten 
määrä pysyisi hallittavana ja niitä luotaisiin 
vain sellaisiin koulutus- ja yhteiskuntapoliit-
tisesti merkittäviin tarpeisiin, jotka vastaavat 
erikoistumiskoulutuksen tarkoitusta ja luon-
netta. Koulutusten määrällinen hallinta vah-
vistaisi samalla erikoistumiskoulutusten eri-
tyistä täydennyskoulutuksesta erottuvaa ase-
maa ja helpottaisi koulutusten korkean laa-
dun varmistamista. 

Vaihtoehtona tämän saavuttamiseksi poh-
dittiin mahdollisuutta laajentaa nykyistä kou-
lutusvastuuasetusta (Opetusministeriön ase-
tus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämi-
sestä, yliopistojen koulutusohjelmista ja eri-
koistumiskoulutuksista). Tällä hetkellä kou-
lutusvastuuasetuksessa on säädetty yliopisto-
jen erikoistumiskoulutuksista. 

Vaihtoehtona olisi, että nykyiset lisensiaa-
tintutkintoon sisältyvät erikoistumiskoulu-
tukset sekä farmaseutin erikoistumiskoulutus 
säilyisivät edellä mainitussa asetuksessa. Uu-
sien erikoistumiskoulutusten luominen edel-
lyttäisi asetuksen muuttamista. Asetusmuutos 
valmisteltaisiin opetus- ja kulttuuriministeri-
össä yhteistyössä yliopistojen kanssa. Am-
mattikorkeakoulujen osalta menettely edel-
lyttäisi uuden asetuksen luomista. Tällainen 
menettely arvioitiin kuitenkin raskaaksi ja 
jäykäksi sekä työelämän tarpeisiin heikosti 
reagoivaksi. Vastaavaa arviointia on tehty 
myös lääkärien erikoistumiskoulutuksen 
osalta. Sosiaali- ja terveysministeriön ja ope-
tus- ja kulttuuriministeriön työryhmässä on 
arvioitu, ettei erikoislääkärikoulutuksesta ole 
enää tarpeen säätää tutkintoon johtavana 
koulutuksena, koska kyse ei ole luonteeltaan 
ja toteutustavaltaan yliopiston muihin tutkin-
toihin rinnastuvasta koulutuksesta, vaan 
työssäoloaikana tarjottavasta palvelujärjes-
telmän tarpeisiin vastaavasta erikoistumises-
ta. Koulutuksen toteuttaminen tutkintoina, 
joista säädetään valtioneuvoston asetuksella, 
on hidastanut ja jäykistänyt koulutukseen liit-
tyvää päätöksentekoa ja joissain tapauksissa 
erikoisalojen kehittämistä. (Erikoislääkäri- ja 
erikoishammaslääkärikoulutusten ohjauksen 

siirtoa valmisteleva työryhmä Työryhmän 
väliraportti 18.12.2012). Se ei myöskään olisi 
nykyisten korkeakoulupoliittisten linjausten 
mukaista. Korkeakouluja koskevien uudistus-
ten tavoitteena on ollut lisätä niiden tutkinto-
ja ja koulutusvastuita koskevaa autonomiaa 
ja näin vahvistaa korkeakoulujen edellytyksiä 
suunnata koulutustarjontaansa nykyistä jous-
tavammin tarpeiden mukaisesti. 

Vaihtoehtona korkeakoulujen sopimusme-
nettelyyn perustuvalle erikoistumiskoulutus-
järjestelmälle työryhmä pohti myös yksittäis-
ten koulutusten akkreditointijärjestelmää, jol-
la määritettäisiin kulloinkin tarjolla olevat 
koulutukset. Yhden koulutustyypin akkredi-
tointia ei kuitenkaan pidetty perusteltuna 
suhteessa valittuun kansalliseen korkeakou-
lutuksen laadunvarmistukseen ja korkeakou-
lujen autonomiseen asemaan. Tarkoitus on, 
että esityksessä ehdotettu erikoistumiskoulu-
tuksia koskeva julkinen luettelo ja korkea-
koulujen sopimusmenettelyyn kuuluva yh-
teistyö, jossa harkitaan myös kunkin erikois-
tumiskoulutuksen tarpeellisuus, korvaavat 
osittain akkreditoinnin. 

Korkeakoulujen tulee vastata toimintansa 
laadusta. Tähän sisältyisivät myös erikoistu-
miskoulutukset. Ammattikorkeakoululain 9 § 
mukaan ammattikorkeakoulu vastaa järjes-
tämänsä koulutuksen ja muun toiminnan laa-
tutasosta ja jatkuvasta kehittämisestä. Am-
mattikorkeakoulun tulee arvioida koulutus-
taan ja muuta toimintaansa ja niiden vaikut-
tavuutta. Ammattikorkeakoulun on myös 
osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja 
laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti 
ja julkistettava järjestämänsä arvioinnin tu-
lokset. 

Vastaavasti yliopistolain 87 § mukaan yli-
opistojen tulee arvioida koulutustaan, tutki-
mustaan sekä taiteellista toimintaansa ja nii-
den vaikuttavuutta. Yliopistojen on myös 
osallistuttava ulkopuoliseen toimintansa ja 
laatujärjestelmiensä arviointiin säännöllisesti. 
Yliopistojen tulee julkistaa järjestämiensä ar-
viointien tulokset. 

Ehdotettavassa toteuttamistavassa korkea-
koulujen yhteistyöllä ja näiden yhteistyöllä 
työelämän kanssa olisi keskeinen rooli uusi-
en erikoistumiskoulutusten kehittämisessä, 
laadukkaassa toteutuksessa ja vakiinnuttami-
sessa kansallisen sääntelyn antamissa yleisis-
sä puitteissa. Uutta erikoistumiskoulutusta 
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valmistelleessa työryhmässä esitettiin monia 
koulutuksen toteutustavalle ja rakenteelle yh-
teisiä piirteitä, kuten modulaarinen rakenne 
ja työssä oppimisen sisällyttäminen pakolli-
sena osiona erikoistumiskoulutuksiin. Näistä 
päättäminen jää korkeakoulujen omaan pää-
tösvaltaan sopimusyhteistyössä. 
 
2.3 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi kor-
keakouluissa toteutettavista erikoistumiskou-
lutuksista. Erikoistumiskoulutukset ovat jo 
työelämässä toimineille suunnattuja ammatil-
lista kehittymistä ja erikoistumista edistäviä 
luonteeltaan täydennyskoulutusta pysyväm-
mäksi tarkoitettuja koulutuksia, joita yliopis-
tot ja ammattikorkeakoulut järjestävät kor-
keakoulututkinnon suorittaneille ja niille, 
joilla korkeakoulu toteaa muutoin olevan 
opintoja varten riittävät tiedot ja valmiudet. 
Samalla nykyisistä erikoistumiskoulutuksia 
ja erikoistumisopintoja koskevista säännök-
sistä luovutaan. Erikoistumiskoulutusten ta-
voitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asi-
antuntijuusalueilla, joilla ei ole markkinaeh-
toisena toteutettua koulutustarjontaa. 

Erikoistumiskoulutuksena voitaisiin järjes-
tää koulutus, jonka laajuudesta, tavoitteista, 
kohderyhmästä ja opiskelijan asiantuntemuk-
sen osoittamisesta on sovittu ammattikorkea-
koulujen tai yliopistojen keskinäisessä yh-
teistyössä yhdessä työ- ja elinkeinoelämän 
edustajien kanssa. 

Vähimmäislaajuudesta ja yhteisistä tavoit-
teista säädettäisiin valtioneuvoston asetuksel-
la. Erikoistumiskoulutukset olisivat osa kou-
lutusjärjestelmää ja niiden rahoitus perustuisi 
korkeakoulujen perusrahoitukseen ja opiske-
lijamaksuihin. Erikoistumiskoulutukset pe-
rustuvat korkeakoulujen tutkimus- ja kehit-
tämisosaamiselle ja painoaloille sellaiseen 
koulutukseen, josta ei ole tarjontaa koulu-
tusmarkkinoilla. Toteuttamistapa vahvistaisi 
korkeakoulujen autonomista asemaa koulu-
tustehtävän suunnittelussa ja toteutuksessa.  

Opiskelijat erikoistumiskoulutukseen ottai-
si korkeakoulu. Erikoistumiskoulutukseen 
osallistuvien opiskelijoiden oikeusturvan 
vuoksi opiskelijan asema rinnastuisi säädös-
tasolla pääsääntöisesti tutkintoon johtavassa 
koulutuksessa olevan opiskelijan asemaan. 
Opiskelijaksi ottaminen, valintaperusteista 

päättäminen ja yhdenmukaiset valintaperus-
teet, opintosuoritusten arviointi, hyväksiluku 
ja korvaaminen, oikaisun ja muutoksen ha-
keminen ja kurinpito, opiskelijaksi ilmoittau-
tuminen ja paikan vastaanottaminen koskisi-
vat myös erikoistumiskoulutusta. 

Korkeakoulu voi toteuttaa erikoistumiskou-
lutuksia vain valtioneuvoston asetuksella ja 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella 
säädettyjen koulutusvastuusäännösten rajois-
sa. Myös erikoistumiskoulutuksista sopimi-
nen tapahtuu näiden säädettyjen koulutusvas-
tuiden mukaisesti. Opetushallitus ylläpitää 
julkista luetteloa erikoistumiskoulutusta kos-
kevista sopimuksista. 

Opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla on 
koko korkeakoulujärjestelmän seuranta ja oh-
jaus. Opetus- ja kulttuuriministeriö sopii yli-
opistolaissa ja ammattikorkeakoululaissa 
säädetyn mukaisesti korkeakoulujen kanssa 
niiden toiminnalle asetettavista koulutuspoli-
tiikan kannalta keskeisistä tavoitteista sekä 
niiden toteutumisen seurannasta ja arvioin-
nista. Jatkossa myös erikoistumiskoulutukset 
ovat osa tätä sopimusmenettelyä. Korkeakou-
lujen on toimitettava ministeriölle sopimus-
menettelyyn liittyen seurannan ja ohjauksen 
toteuttamiseksi tarvittavat tiedot, jotta minis-
teriö saa tarvittavat tiedot järjestelmän toimi-
vuudesta ohjatakseen kokonaisuutta. Opetus- 
ja kulttuuriministeriö tulee myös seuraa-
maan, että eri kieliryhmien tarpeet tulevat 
erikoistumiskoulutusten toteuttamisessa riit-
tävässä määrin huomioiduksi. 

Ensimmäisinä vuosina rahoitus erikoistu-
miskoulutuksiin on tarkoitus myöntää valti-
onavustuksin, jolloin rahoituksen kohdenta-
minen hankerahoituksena ja siihen liittyvä 
seurantamenettely toimivat myös alkuvai-
heen erityisenä ohjausvälineenä. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö tulee jatkos-
sa käymään alakohtaisia erikoistumiskoulu-
tustarpeita kartoittavia ja koordinoivia kes-
kusteluja korkeakoulujen ja työelämän edus-
tajien kanssa. 
 
 
3  Esityksen vaikutukset  

3.1 Taloudelliset vaikutukset 

Erikoistumiskoulutusten myötä korkeakou-
lujen toteuttaman tutkinnon jälkeen suoritet-
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tavan tutkimukseen perustuvan koulutuksen 
rahoituspohja laajenee. Vaikka erikoistumis-
koulutuksia rahoitettaisiin korkeakoulujen 
perusrahoituksella, niistä voitaisiin periä li-
säksi kohtuullisia maksuja. Tarkoituksena on, 
että yliopiston ja ammattikorkeakoulun pe-
rusrahoitusta lisätään erikoistumiskoulutuk-
sen toteuttamiseksi vuodesta 2017. Vuodesta 
2017 alkaen erikoistumiskoulutuksessa suori-
tetut opintopisteet tulisivat, vastaavalla taval-
la kuin esimerkiksi avoimena yliopisto-
opetuksena suoritetut opinnot, rahoitusteki-
jäksi yliopistojen rahoitusmalliin, jolla yli-
opistolain mukainen perusrahoitus jaetaan. 
Vastaavasti erikoistumiskoulutuksessa suori-
tetut opintopisteet tulisivat rahoitustekijäksi 
myös ammattikorkeakoulujen rahoitusmal-
liin, jolla opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa 
ammattikorkeakoulujen perusrahoituksen. 
Tilastopohjan luominen mahdollistaa rahoi-
tusuudistuksen toteuttamisen aikaisintaan 
vuodesta 2017. Tällöin uudistus voitaisiin to-
teuttaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulu-
jen sopimuskauden vaihtuessa. 

Yliopistot ja opetus- ja kulttuuriministeriö 
sopivat yliopistojen toiminnallisista ja mää-
rällisistä tavoitteista sekä niiden vaatimista 
määrärahoista. Neuvottelut käydään kolmi-
vuotisen sopimuskauden alussa. Sopimukses-
sa määritellään myös tavoitteiden seuranta ja 
arviointi sekä toiminnan kehittäminen. Ra-
hoitusmallin kehittämisen lähtökohdaksi on 
asetettu rahoituskriteerien selkeys ja lä-
pinäkyvyys siten, että yksittäisen yliopiston 
rahoituksen tason voi kohtuullisesti ennakoi-
da. Erikoistumiskoulutuksen ollessa täysin 
uusi rahoitustekijä, sitä koskeva muutos on 
tarkoituksenmukaista toteuttaa vuodesta 
2017 alkaen, jolloin myös seuraava sopimus-
kausi alkaa. 

Ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli 
on tullut voimaan vuonna 2014. Jatkossa 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammattikor-
keakoulu sopivat määrävuosiksi kerrallaan 
ammattikorkeakoulun toiminnalle asetetta-
vista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja in-
novaatiotoiminnan kannalta keskeisistä mää-
rällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä nii-
den toteutumisen seurannasta ja arvioinnista. 
Siirryttäessä vuonna 2015 valtion rahoituk-
seen perustuvaan rahoitusmallin rahoituksen 
määräytymistekijöihin ja niiden keskinäisiin 
painotuksiin ei esitetä muutoksia. Ammatti-

korkeakoulujen rahoitusmallia on suunniteltu 
arvioitavan uudelle sopimuskaudelle vuodes-
ta 2017. Ensimmäiset tilastotiedot uusista 
erikoistumiskoulutuksista ovat käytettävissä 
vuonna 2016, jolloin määritellään rahoitusta 
vuodelle 2017. 

Oppisopimustyyppisen täydennyskoulutuk-
sen valtionrahoituksesta on tarkoitus luopua 
ja kohdentaa mainittuun toimintaan osoitetut 
määrärahat jatkossa erikoistumiskoulutusten 
rahoittamiseen. Oppisopimustyyppistä täy-
dennyskoulutusta on rahoitettu valtionavus-
tuksina valtion talousarvion momentilta 
29.30.32, jolla tähän tarkoitukseen on ollut 
varattuna 4 miljoona euroa. Tarkoituksena 
on, että vuosina 2015 ja 2016, ennen rahoi-
tuksen siirtymistä osaksi yliopistojen ja am-
mattikorkeakoulujen perusrahoitusta, erikois-
tumiskoulutukseen kohdennettu valtionrahoi-
tus myönnetään yliopistoille ja ammattikor-
keakouluille valtionavustuksin. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön myöntämän rahoituksen 
lisäksi myös muut hallinnonalat voivat koh-
dentaa rahoitusta erikoistumiskoulutusten to-
teuttamiseksi omalla hallinnonalalla havait-
tuihin erikoistumiskoulutuksen tarpeisiin. 

Korkeakoulujen toteuttaman tutkinnon jäl-
keen suoritettavan tutkimukseen perustuvan 
koulutuksen maksut vaihtelevat tällä hetkellä 
laajasti. Osana uudistusta yhtenäistetään 
myös erikoistumiskoulutuksesta perittäviä 
maksuja. Maksujen enimmäismäärästä sää-
dettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Perit-
tävät maksut voisivat olla korkeammat kuin 
esimerkiksi nykyisissä ammatillisissa eri-
koistumisopinnoissa, mutta selvästi alhai-
semmat kuin liiketaloudellisesti hinnoitellus-
sa täydennyskoulutuksessa. Erikoistumiskou-
lutus on suunnattu korkeakoulututkinnon 
suorittaneille ja koulutuksen kohderyhmän 
työllisyysaste ja ansiotaso mahdollistavat ny-
kyistä korkeampien opiskelijamaksujen pe-
rimisen. Jatkossa kaikista erikoistumiskoulu-
tuksista voitaisiin periä opiskelijamaksuja 
yhtenäisin periaattein. 

Tarkoituksena on, että asetuksella maksun 
suuruus määritellään enimmäiseuromääränä 
opintopistettä kohden. Samalla eräiden ny-
kyisten erikoistumiskoulutusten maksutto-
muudesta luovutaan. Korkeakoulut päättäisi-
vät itse perittävän maksun suuruuden asetuk-
sella säädettyjen enimmäismäärien rajoissa. 
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Erikoistumiskoulutusta voidaan korkeakou-
lun niin päättäessä tarjota myös maksutta. 

Uudistus mahdollistaa erikoistumiskoulu-
tuksen laajentamisen uusille aloille, mikä pa-
rantaa vaativan erikoistumiskoulutuksen saa-
tavuutta kohtuullisin osallistujamaksuin. Eri-
koistumiskoulutuksiin kohdennettavaksi aiot-
tu 4 miljoonan euron julkinen rahoitus mah-
dollistaa erikoistumiskoulutuksen vuosittain 
arviolta noin 1000—2000 opiskelijalle. 
Opiskelijamäärään vaikuttavat opintokoko-
naisuuksien laajuudet, järjestettävän koulu-
tuksen kustannukset ja opiskelijan mak-
suosuuden suuruus. 

Erikoistumiskoulutuksia koskevan julkises-
ti saatavilla olevan luettelon on tarkoitus olla 
teknisesti yksinkertainen yhteenveto voimas-
sa olevista erikoistumiskoulutusta koskevista 
korkeakoulujen sopimuksista. Erikoistumis-
koulutusta koskevien sopimusten luettelon 
ylläpitämisestä arvioidaan aiheutuvan vain 
vähäisiä kustannuksia. 
 
3.2 Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Yliopistot ja ammattikorkeakoulut sopivat 
jatkossa erikoistumiskoulutuksista. Uusi so-
pimismenettely luo korkeakouluille tarpeen 
yhteistyön tiivistämiseen ja yhteisten sopi-
musmenettelyjen kehittämiseen. Sopimisme-
nettelyjen käynnistäminen vaatii yliopistoilta 
ja ammattikorkeakouluilta etenkin aluksi re-
sursseja. Toteutettavan opetuksen suunnittelu 
sen sijaan vastaa sitä mihin tutkintokoulutuk-
sessa ja nykyisissä erikoistumiskoulutuksissa 
ja -opinnoissa on totuttu. 

Erikoistumiskoulutukset ovat jatkossa osa 
julkisesti rahoitettua koulutusjärjestelmää. 
Vaikka erikoistumiskoulutusten järjestämi-
nen kuuluu jatkossa yliopistojen ja ammatti-
korkeakoulujen tehtäviin, ei yliopistoilla ja 
ammattikorkeakouluilla kuitenkaan ole vel-
vollisuutta toteuttaa tiettyä määrää erikois-
tumiskoulutusta, vaan toteuttaminen perustuu 
kunkin korkeakoulun harkintaan. Harkinnas-
sa korkeakoulun tulee arvioida muun ohella 
mahdollisuutensa toteuttaa erikoistumiskou-
lutusta kulloinkin käytettävissä olevilla ta-
loudellisilla voimavaroilla ja henkilöstö-
resursseilla. Erikoistumiskoulutusten toteut-
tamisella saattaa olla myös vaikutuksia kor-
keakoulukohtaisesti esimerkiksi opetushenki-

löstön määrään tai työkuviin. Koska erikois-
tumiskoulutusten syntyminen ja niiden to-
teuttaminen ja sisältö perustuvat korkeakou-
lujen harkintaan ja niiden tekemiin päätök-
siin ja sopimuksiin, ei näiden vaikutusten yk-
sityiskohtainen arviointi hallituksen esityk-
sessä ole mahdollista. 

Rahoituksen myöntäminen erikoistumis-
koulutuksiin valtionavustuksina vuosina 
2015 ja 2016 aiheuttaisi jonkin verran hallin-
nollista työtä sekä yliopistoissa ja ammatti-
korkeakouluissa että opetus- ja kulttuurimi-
nisteriössä. 

Erikoistumiskoulutuksia koskevan julkisen 
luettelon perustaminen ja ylläpitäminen on 
tarkoitus antaa Opetushallituksen tehtäväksi. 
Erikoistumiskoulutuksia koskevia sopimuk-
sia arvioidaan ensimmäisinä vuosina synty-
vän muutamia kymmeniä. Luetteloon on tar-
koitus merkitä sopimuksia koskevat perustie-
dot. Luettelon ylläpitoon liittyvä hallinnolli-
nen työ olisi luettelon yksinkertaisuuden ja 
harvakseltaan tapahtuvan päivittämisen 
vuoksi erittäin vähäinen. 
 
3.3 Yhteiskunnalliset vaikutukset 

Uudet erikoistumiskoulutukset perustuvat 
työelämän ja työelämässä toimivien asiantun-
tijoiden ja sellaisiksi tähtäävien tarpeisiin. 
Asiantuntijuus ei kehity vain työkokemuksen 
kautta. Pelkät työelämän käytäntöjen myötä 
välittyvät taidot eivät riitä turvaamaan kor-
keatasoista osaamista. Asiantuntijuuden edis-
täminen edellyttää toimintaa testaavaa tarkas-
telua, jota voidaan tarjota empiiriseen tutki-
mukseen tai muulla tavoin koeteltuun tietoon 
perustuvassa koulutuksessa. Erikoistumis-
koulutus luo pysyviä ratkaisuja sellaisiin yh-
teiskunnallisesti merkittäviin asiantuntija-
osaamisen tarpeisiin, joihin vastataan kor-
keakouluissa tehtävään tutkimukseen ja ke-
hittämistyöhön perustuvalla koulutuksella, ja 
johon ei ole taloudellisena toimintana toteu-
tettavaa koulutustarjontaa. 

Erikoistumiskoulutukset parantavat kor-
keakoulutettujen mahdollisuuksia saavuttaa 
syvällistä, työelämän tarpeiden mukaan rajat-
tua ja määriteltyä erikoisosaamista. Näin yl-
läpidetään ja parannetaan yhteiskunnan kan-
nalta kriittisen tärkeän asiantuntijatyövoiman 
kykyä toimia tehtävissään. Työpaikkojen 
henkilöstön kehittämisen tueksi erikoistu-
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miskoulutukset tarjoavat valmiita rakenteita 
ja osaamiskokonaisuuksia. Usein lyhyem-
pään ja hajanaisempaan täydennyskoulutuk-
seen verrattuna ne antavat mahdollisuuden 
kehittää henkilöstön osaamista selkeämmin 
uudelle tasolle joustavin toteutusmahdolli-
suuksin. 

Ehdotettu sääntely myös selkeyttää ja yh-
denmukaistaa erikoistumiskoulutusten ase-
maa suhteessa täydennyskoulutukseen. So-
pimusmenettely ja koulutuksista pidettävä 
julkinen luettelo parantavat tutkinnon jälkei-
sen koulutuksen pysyvyyttä ja läpinäkyvyyttä 
ja sopimusmenettely myös takaa voimavaro-
jen kohdentamisen niille aloille, joilla eri-
koistumiskoulutukseen on yhteisesti todettu 
tarve. 

Koulutuksilla voidaan myös ennakoida 
työelämän muutoksia ja viedä niitä haluttuun 
suuntaan. Uudet, nousevat asiantuntijuusalu-
eet ovat yhä enemmän perustaltaan monialai-
sia ja -tieteisiä. Sopimusmenettely ja siihen 
liittyvä korkeakoulujen ja työelämän yhteis-
työ mahdollistavat tällaisten koulutusten 
muodostamisen ja toteuttamisen, myös kor-
keakoulusektorien välisenä yhteistyönä. Kou-
lutuksilla osaltaan varmistetaan työ- ja elin-
keinoelämän uudistumista ja kehittymistä. 

Koulutuksella on vaikutusta työurien pituu-
teen erityisesti niiden loppupäässä. Parem-
min koulutetut ikäluokat jatkavat työssä pi-
dempään. Jatkuvaan osaamisen kehittämi-
seen ja koulutukseen panostamalla työpaikat 
ja yksilöt voivat edelleen vaikuttaa työssä 
jaksamiseen ja tätä kautta myös työssä py-
symiseen. 

Arvostetuilla ja työelämässä tunnustetuilla 
erikoistumiskoulutuksilla voidaan vähentää 
moninkertaista korkeakoulututkintojen suo-
rittamista. Heikon urakehityksen tai työttö-
myyden uhka on houkuttanut monia suorit-
tamaan useampia tutkintoja, koska työmark-
kina-arvoa merkittävästi lisäävää tarkoituk-
senmukaista täydennyskoulutusta ei ole ollut 
tarjolla. Tilanne on pahimmillaan johtanut 
siihen, että eräillä aloilla tutkintoon johtavaa 
koulutusta on voitu käyttää sekä perustutkin-
tona että ammatillisena jatkokoulutuksena. 
Erikoistumiskoulutusten tulee vastata työ-
elämän ja työelämässä toimivien asiantunti-
joiden tarpeisiin niin, että tutkintoon johtavan 
koulutuksen käyttäminen ammatillisena jat-
kokoulutuksena vähenee ja paikat suuntautu-

vat niille, joilla ei vielä ole korkeakoulutut-
kintoa. 

Erikoistumiskoulutuksien käyttöön ottami-
sella ei ole suoria vaikutuksia sukupuolten 
väliseen tasa-arvoon, mutta ehdotus saattaa 
parantaa mahdollisuuksia järjestää erikois-
tumiskoulutuksia nykyistä tasaisemmin sekä 
nais- että miesvaltaisilla aloilla. Vuonna 
2012 korkeakouluopiskelijoista oli 54 pro-
senttia naisia, mutta koulutusaloittain tarkas-
teltuna vaihtelu oli suurta. Monilla aloilla 
naiset ovat suorittaneet miehiä enemmän tut-
kintoja. Tietyillä koulutusaloilla, kuten tek-
niikassa, naisten osuus on miehiä vähäisem-
pi. Nykyiset säädetyt erikoistumiskoulutukset 
ovat suuntautuneet sosiaali- ja terveyden-
huoltoalalle, jonka opiskelijoista suurin osa 
on naisia. Korkeakouluissa ei ole käytössä 
sukupuolikiintiöitä opiskelijavalinnoissa. 
Myöskään lakiehdotuksessa ei esitetä suku-
puolikiintiöiden käyttöön ottamista erikois-
tumiskoulutuksissa. Korkeakoulujen tulee 
huolehtia siitä, että erikoistumiskoulutuksia 
toteutettaessa huolehditaan kummankin su-
kupuolen mahdollisuuksista osallistua tut-
kinnon jälkeiseen koulutukseen. Naisten ja 
miesten välisestä tasa- arvosta annetun lain 
(609/1986) mukaan korkeakouluja koskee 
velvollisuus tasa- arvon toteuttamiseen kou-
lutuksessa ja opetuksessa. 
 
 
4  Asian valmiste lu 

4.1 Valmisteluvaiheet ja aineisto 

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämis-
suunnitelman vuosille 2011—2016 mukaan 
korkeakoulututkinnon suorittaneiden täyden-
nyskoulutusmahdollisuuksia parannetaan 
luomalla tutkintoa täydentäviä, vähintään 30 
opintopisteen laajuisia korkeakoulujen eri-
koistumiskoulutuksia. Opetus- ja kulttuuri-
ministeriö asetti 21.6.2012 työryhmän val-
mistelemaan tarkemmat ministeriön ja kor-
keakoulujen yhteiset tavoitteet erikoistumis-
koulutusten kehittämiselle ja laadunvarmis-
tukselle ja tarvittaville säädösmuutoksille. 
Työryhmä jätti ehdotuksensa 18.6.2013 (Asi-
antuntijuus edellä. Korkeakoulujen uusi eri-
koistumiskoulutus. Opetus- ja kulttuuriminis-
teriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 
2013:7) 
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Työryhmä laati nykytilan kuvauksen ja ny-
kytilan arvioinnin, kansainvälisen vertailun 
ja ehdotuksen korkeakoulujen erikoistumis-
koulutuksista. Työryhmä valmisteli ehdotuk-
set lainsäädäntömuutoksista. Työryhmämuis-
tiossa on käsitelty laajemmin asiantuntijuutta 
ja sen kehittämistä sekä erikoistumiskoulu-
tuksen tehtävää, tavoitteita ja asemaa kor-
keakoulujen, työelämän ja työnantajien, kou-
lutusjärjestelmän ja opiskelijoiden näkökul-
masta. Työryhmä teki useita erikoistumis-
koulutuksen toteuttamiseen liittyviä pedago-
gisia, sisällöllisiä ja koulutuksen organisoin-
tiin liittyviä esityksiä. Lähtökohdat on huo-
mioitu säännösmuutosehdotuksissa. 

Hallituksen esitys on valmisteltu korkea-
koulujen uutta erikoistumiskoulutusta pohti-
neen työryhmän ehdotusten ja sen perustelu-
jen pohjalta opetus- ja kulttuuriministeriössä. 
 
4.2 Lausunnot ja niiden huomioon otta-

minen 

Esityksestä on valmistelun yhteydessä 
pyydetty lausunnot tai asiasta ovat lausuneet 
seuraavat tahot: 

yliopistot, ammattikorkeakoulut, ministeri-
öt, Opetushallitus, keskeiset työmarkkina- ja 
yrittäjäjärjestöt, Ammattikorkeakoulujen reh-
torineuvosto ARENE ry, Suomen yliopistot 
UNIFI ry, Suomen Kuntaliitto ry, Suomen 
opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry, Suo-
men Ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry, Ope-
tusalan Ammattijärjestö OAJ ry, Professori-
liitto ry, Tieteentekijöiden Liitto ry, Suomen 
Puheterapeuttiliitto ry, Suomen Psykologiliit-
to ry, Suomen Farmasialiitto, Sairaalafyysi-
kot ry, Sairaalakemistit ry, Suomen sairaala-
mikrobiologit ry, Suomen Solubiologit ry, 
Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijär-
jestö Talentia, Tekniikan Akateemiset, Suo-
men ekonomiliitto Sivistystyönantajat ry, 
Yliopistojen opetusalan liitto YLL ry, Avoi-
men yliopiston foorumi, Yliopistojen aikuis-
koulutusverkosto, Sosiaali- ja terveysalan lu-
pa- ja valvontavirasto Valvira, Säteilyturva-
keskus, Poliisiammattikorkeakoulu, Maan-
puolustuskorkeakoulu, Valtion työmarkkina-
laitos, valtakunnallinen yliopistojen psykote-
rapeuttikoulutuskonsortio, EFPP Suomen 
kansallinen verkosto ry, Farmasian erikois-
tumiskoulutusten yhteistyöverkosto, Valta-
kunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto 

SOSNET, Psykonet yliopistoverkosto ja 
Kansaneläkelaitos. 

Lausunnoista on laadittu yhteenveto. 
Pääosa lausunnonantajista kannatti halli-

tuksen esityksen tavoitteita ja erikoistumis-
koulusta koskevan sääntelyn selkeyttämistä 
ja yhtenäistämistä. Erikoistumiskoulutuksen 
tavoitteet, vähimmäislaajuus, korkeakoulujen 
mahdollisuus sopia useista asioista, aiemmin 
hankitun osaamisen tunnustaminen ja eri-
koistumiskoulutuksen työelämäyhteys saivat 
laajaa kannatusta ja niihin liittyen tehtiin vain 
yksittäisiä muutosehdotuksia. Muiden lau-
sunnonantajien näkemyksestä poiketen Elin-
keinoelämän keskusliitto kuitenkin katsoi, 
ettei ehdotettuja lainsäädäntömuutoksia tule 
toteuttaa. 

Ne verkostot, jotka toteuttavat asetuksessa 
568/2005 tarkoitettuja erikoistumiskoulutuk-
sia sekä kyseisiä ammattiryhmiä edustavat 
ammattijärjestöt suhtautuvat varauksellisesti 
nykyisten erikoistumiskoulutuksia koskevien 
säännösten kumoamiseen. Verkostot ovat 
tulkinneet säännösten turvaavan nykyisten 
erikoistumiskoulutusten järjestämisen. Yli-
opistoilla ei nykyiselläänkään ole velvolli-
suutta järjestää erikoistumiskoulutuksia, eikä 
kaikkia säädettyjä koulutuksia ole toteutettu. 
Erikoistumiskoulutuksen uudistuksen arvioi-
daan turvaavan myös nykyisten erikoistu-
miskoulutusten järjestämistä muun muassa 
laajempien rahoitusedellytysten vuoksi. Val-
viran mukaan esitys ei vaikuta heidän toimin-
taansa ja jatkossakin nimikesuojaus voidaan 
myöntää erikoistumiskoulutuksen perusteel-
la. 

Esitetty sopimusmenettely ja korkeakoulu-
jen päätösvallan lisääminen saivat kannatus-
ta. Joissain lausunnoissa esitettiin ministeriön 
ohjausvallan lisäämistä, mutta toisissa taas 
ehdotetun sopimusmenettelyn väljentämistä. 
Monet lausunnonantajat pitivät tärkeänä, että 
sopimusmenettely mahdollistaa monialaiset 
erikoistumiskoulutukset. Erikoistumiskoulu-
tuksen opiskelijan aseman muuttaminen si-
ten, että opiskelijan oikeusturva taattaisiin, 
sai kannatusta. 

Useat lausunnonantajat tekivät muutosesi-
tyksiä erikoistumiskoulutuksen rahoitukseen. 
Osa korkeakouluista haluaisi päättää itse 
maksuista ilman enimmäismäärää. Osa lau-
sunnonantajista taas haluaisi säilyttää koh-
tuulliset maksut tai piti ehdotettuja maksuja 
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liian korkeina. Monet lausunnonantajat piti-
vät haasteellisena osoittaa riittävästi julkista 
rahoitusta erikoistumiskoulutusten toteutta-
miseen. Suuri osa yliopistoista vastusti eri-
koistumiskoulutusten tuomista jatkossa ra-
hoitusmalliin, mutta esitys sai kannatusta 
ammattikorkeakouluissa ja sidosryhmissä. 
Monet lausunnonantajat halusivat moni-
kanavaisempaa rahoitusta, esimerkiksi suu-
rempaa maksuosuutta työnantajille ja muille 
hallinnonaloille. 

Tavoitteena on huomioida lausuntopalaute 
erikoistumiskoulutuksen perittävien maksu-
jen enimmäiseuromäärän määrittelyssä. 
Työnantajat voivat osallistua omien päätös-
tensä mukaisesti opiskelijamaksun kattami-
seen. Erikoistumiskoulutuksen lähtökohtaa ei 
ole arvioitu tarpeelliseksi muuttaa siten, että 
koulutus olisi liiketoimintaa. Erikoistumis-
koulutukseen osoitettavaa lisärahoitusta voi-
daan pitää alkuvaiheessa riittävänä uusista 
erikoistumiskoulutuksista sopimiseen ja nii-
den toteuttamiseen. Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön rahoituksen suuntaaminen pysyvästi 
valtion avustuksina lisäisi hallinnollista työtä 
opetus- ja kulttuuriministeriössä ja kaventaisi 
korkeakoulujen autonomiaa erikoistumiskou-
lutusten järjestämisessä. 

Lausunnoissa nostettiin esiin kysymyksiä 
ja ehdotuksia, jotka liittyvät eräisiin erikseen 
säädettyihin koulutuksiin (opettajankoulutus, 
psykoterapeuttikoulutus) sekä avoimen yli-

opisto-opetuksen ja erillisten opintojen mak-
suihin. Edellä tarkoitetut koulutukset eivät 
ole esitetyssä sopimusmenettelyssä sovittavia 
ja niihin liittyvät kysymykset on arvioitava ja 
ratkaistava erikseen. 

Lausuntopalautteeseen erikoistumiskoulu-
tuksen hallinnollisen työn lisääntymisestä 
Opetushallituksesta on vastattu tarkentamalla 
säännöstä erikoistumiskoulutuksia koskevas-
ta julkisesta luettelosta. Lausuntopalautteen 
perusteella on myös tarkennettu perusteluja 
muun muassa markkinaehtoisuuden arvioin-
nin, säädettyjen koulutusten aseman, erikois-
tumiskoulutuksen ja lisensiaatin tutkinnon 
suhteesta sekä lisätty viittaus säteilyturvaa 
koskevaan direktiiviin. 
 
4.3 Riippuvuus muista esityksistä 

Esitys liittyy vuoden 2015 valtion talousar-
vioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi 
sen yhteydessä. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa 
eduskunnassa on käsiteltävänä opiskelijava-
lintaa koskeva hallituksen esitys eduskunnal-
le laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakou-
lulain muuttamisesta, jossa ehdotetaan myös 
muutettavaksi yliopistolain 36 §:ää ja am-
mattikorkeakoululain 28 §:ää siten, että muu-
tokset tulisivat voimaan samanaikaisesti tä-
män esityksen muutosten kanssa vuoden 
2015 alusta. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1  Lakiehdotusten perustelut  

1.1 Yliopistolaki 

7 §. Tutkinnot ja muu koulutus sekä tutkin-
torakenne. Pykälän 1 momentin yleissään-
nökseen yliopistoissa suoritettavista tutkin-
noista ja muusta koulutuksesta lisättäisiin 
erikoistumiskoulutus. Muilta osin momentti 
vastaisi sisällöllisesti voimassa olevaa lain-
säädäntöä. Voimassa olevan lainsäädännön 
mukaisesti yliopistot voivat järjestää myös 
jatkossa täydennyskoulutusta ja avointa yli-
opisto-opetusta. Momenttiin lisätään avoi-
men yliopisto-opetuksen määritelmä vastaa-
vasti kuin ammattikorkeakoululaissa on mää-
ritelty avoin ammattikorkeakouluopetus. 

Erikoistumiskoulutukset ovat osaksi koulu-
tusjärjestelmää tulevia uusia kokonaisuuksia, 
jotka vastaavat työelämän ja korkeakoulutet-
tujen osaamistarpeisin. Erikoistumiskoulu-
tukset eivät ole tutkintokoulutusta eivätkä 
täydennyskoulutusta vaan oma koulutusmuo-
tonsa. Erikoistumiskoulutusta on tarkoitus 
luoda sellaiseen yhteiskunnallisesti merkittä-
vään pysyväisluonteiseen osaamistarpeeseen, 
johon voidaan vastata korkeakouluissa tehtä-
vään tutkimukseen perustuvalla koulutuksel-
la ja johon ei ole liiketaloudellisena toimin-
tana toteutettavaa koulutustarjontaa. Erikois-
tumiskoulutus ei siis olisi yleissivistävää tai 
harrastustoimintaan liittyvää koulutusta, ylei-
seen täydennyskoulutustarpeeseen vastaavaa 
koulutusta eikä avoimilla koulutusmarkki-
noilla toimivaa, korkeakoulujen ja muiden 
organisaatioiden palvelutarjontaa vastaava ja 
tämän tarjonnan kanssa kilpailevaa täyden-
nyskoulutusta. Tutkintokoulutuksesta eri-
koistumiskoulutukset eroavat ennen kaikkea 
tavoitteiltaan. Erikoistumiskoulutuksilla ta-
voitellaan laajan osaamispohjan sijaan tark-
karajaisempaa työelämässä tarvittava osaa-
mista. 

Pykälän 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että lainkohdasta poistettaisiin säännös, jonka 
mukaan erikoistumiskoulutusten aloista voi-
daan säätää opetus- ja kulttuuriministeriön 
asetuksella. Jatkossa yksittäisistä erikoistu-
miskoulutuksista ei enää annettaisi asetus-
tasoisia säännöksiä vaan niistä päättäisivät 

yliopistot sopimusmenettelyssä yhdessä työ- 
ja elinkeinoelämän edustajien kanssa. 

7 a §. Erikoistumiskoulutukset. Pykälä on 
uusi. Pykälässä säädettäisiin uusista yliopis-
tojen erikoistumiskoulutuksista. 

Pykälän 1 momentin mukaisesti erikoistu-
miskoulutus suoritetaan korkeakoulututkin-
non jälkeen. Erikoistumiskoulutukset suun-
nattaisiin pääsääntöisesti alemman tai ylem-
män korkeakoulututkinnon suorittaneille, jo 
työelämässä toimineille, jotka asiantunti-
jaurallaan tarvitsevat osaamisen vahvistamis-
ta. Tarkoituksena on, että erikoistumiskoulu-
tukset olisivat tavoitteiltaan työelämän kehit-
tämistarpeisiin perustuvia ja niiden toteutuk-
sessa yhdistyisivät korkeakoulujen järjestämä 
koulutus sekä osaamisen kehittäminen työ-
ympäristössä ja -yhteisössä työssäoppimalla. 

Erikoistumiskoulutuksen vähimmäislaa-
juudesta säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. Erikoistumiskoulutuksen säädetty 
vähimmäislaajuus takaa osaltaan, että kaikki 
erikoistumiskoulutukset perustuvat laajoihin 
osaamiskokonaisuuksiin erotuksena lyhyt-
kestoisemmasta ja suppeammasta täydennys-
koulutustarjonnasta. Sen sijaan enimmäislaa-
juudesta ei olisi tarpeen säätää, vaan työelä-
män tarpeet määrittävät viime kädessä eri-
koistumiskoulutuskokonaisuuksien tosiasial-
lisen laajuuden. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti yksittäisis-
tä erikoistumiskoulutuksista ei enää jatkossa 
säädettäisi, vaan niistä päättäisivät korkea-
koulut tarkemmin säädetyssä sopimusyhteis-
työssä. Erikoistumiskoulutuksena voitaisiin 
järjestää koulutusta, joka vastaa tämän pykä-
län nojalla annetussa valtioneuvoston asetuk-
sessa erikoistumiskoulutukselle asetettuja 
laajuutta ja yleisiä tavoitteita sekä josta tässä 
pykälässä ja sen nojalla annetuissa säännök-
sissä säädettyä menettelyä noudattaen on 
korkeakoulujen kesken sovittu. Erikoistu-
miskoulutuksia eivät olisi ne koulutukset, 
joiden sisällöstä, tavoitteista tai toteuttamis-
tavasta on erikseen säädetty. 

Erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta ja 
sopimuksen sisällöstä annettaisiin tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Tar-
koituksena on, että korkeakoulujen yhteis-
työssä sovittaisiin vähintään koulutuksen ni-
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mestä, laajuudesta, tavoitteista ja kohderyh-
mästä sekä opiskelijan asiantuntemuksen 
osoittamistavasta. Myös muista asioista voi-
daan sopia tarpeen mukaan. Näitä voisivat 
olla esimerkiksi koulutuksen rakenne, työssä 
oppimiseen liittyvät vaatimukset, hyväksilu-
kemisen periaatteet, koulutuksen tavoiteaika 
tai siitä perittävät maksut. Keskinäisen yh-
teistyön piiriin kuuluisi myös erikoistumis-
koulutuksen alan kehittymisen seuraaminen 
ja ennakointi. Sopimus tehtäisiin määräajaksi 
tai toistaiseksi. 

Erikoistumiskoulutuksena järjestettävässä 
koulutuksessa asiantuntijuutta kehitettäisiin 
yhdistämällä työkokemusta ja koulutusta 
korkeakoulujen tutkimustietoon. Koska ta-
voitteena on, että erikoistumiskoulutusta luo-
daan sellaiseen yhteiskunnallisesti merkittä-
vään osaamistarpeeseen, johon voidaan vas-
tata korkeakouluissa tehtävään tutkimukseen 
perustuvalla koulutuksella ja johon ei ole lii-
ketaloudellisena toimintana toteutettavaa 
koulutustarjontaa, tulisi myös erikoistumis-
koulutuksen yhteiskunnallista tarvetta ja suh-
detta muuhun koulutustarjontaan arvioida 
sopimusyhteistyössä. Olennaista on koulu-
tuksen kohderyhmän ja sen arvioiminen, on-
ko koulutusmarkkinoilla jo valmiiksi vastaa-
vaa osaamista tuottavia koulutuskokonai-
suuksia. 

Erikoistumiskoulutuksista sovittaisiin kou-
lutusvastuiden mukaisesti. Sopimusmenettely 
olisi avoin kaikille niille yliopistoille, joilla 
on koulutusvastuu sillä koulutusalalla, jolla 
erikoistumiskoulutus järjestetään ja sopija-
osapuolina olisivat kaikki mainitun koulu-
tusalan koulutusvastuulliset yliopistot tai nii-
den enemmistö. Sopimukseen voivat liittyä 
opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 
yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen lisäksi 
myös puolustusministeriön hallinnonalaan 
kuuluva Maanpuolustuskorkeakoulu sekä si-
säministeriön hallinnonalaan kuuluva Polii-
siammattikorkeakoulu. Yksittäisen yliopiston 
päätöksellä erikoistumiskoulutusta voidaan 
järjestää vain, jos sillä on ainoana kyseisen 
koulutusalan koulutusvastuu. Erityisen tärke-
ää on sopia korkeakoulujen keskinäisenä yh-
teistyönä siitä, että erilaisten erikoistumis-
koulutusten määrä on tarkoituksenmukainen. 

Sopimusmenettely mahdollistaa myös mo-
nialaiset ja korkeakoulusektoreiden yhteiset 
erikoistumiskoulutukset. Monitieteinen ja -

alainen erikoistumiskoulutus sijoitetaan sopi-
jaosapuolia määriteltäessä sille koulutusalal-
le, jolle se pääosiltaan kuuluu. Alan määritte-
lemisessä apuna voi käyttää arviota siitä, 
minkä alan tutkinnon tuottamalle osaamiselle 
suunnitellun erikoistumiskoulutuksen opinto-
sisällöt ensisijaisesti rakentuvat. Koulutuksen 
järjestäminen tapahtuu koulutusvastuiden 
puitteissa. 

Tarkoituksena on, että erikoistumiskoulu-
tukset vastaisivat työelämän ja korkeakoulu-
jen yhdessä määrittelemiin osaamisen kehit-
tämisen tarpeisiin. Tämän vuoksi laissa tar-
koitetun sopimuksen syntymisen edellytyk-
senä olisi, että sopimusmenettelyn aikana 
tehdään aitoa yhteistyötä työelämän edustaji-
en kanssa. Työelämää edustavat tahot mää-
räytyvät kunkin sopimuksen tarkoituksen ja 
tavoitteiden perusteella. Työelämän näkö-
kulman huomioon ottaminen tarkoittaa, että 
sopimusmenettelyn aikana tulee hankkia tar-
vittavan laaja ja monipuolinen näkemys toi-
mialan asiantuntijuuden kehittämiseen liitty-
vistä koulutustarpeista. Ainoastaan yhden 
toimialan yrityksen tai yhden työelämää 
edustavan järjestön näkökulmaa ei tavallises-
ti voida pitää riittävänä, vaan sopimusmenet-
telyssä tulisi olla pyrkimys osaamisen kehit-
tämistarpeiden objektiiviseen ja monipuoli-
seen tarkasteluun. Ministeriöillä on yleensä 
hyvä edustamansa toimialan osaamistarpei-
den tuntemus. Ministeriö ei kuitenkaan voi 
yksin edustaa sopimuksen tarkoittamaa työ-
elämää, ellei kyseessä ole ministeriön toimi-
alallaan rahoittama erikoistumiskoulutus. 
Työelämän osallistuminen dokumentoidaan 
erikoistumiskoulutusta koskevaan sopimuk-
seen siten, että sopimuksesta käyvät ilmi, 
työelämää sopimusmenettelyssä edustaneet 
tahot ja se tapa jolle he ovat osallistuneet so-
pimusmenettelyn aikaiseen yhteistyöhön. 
Sopijaosapuolina sopimuksessa ovat kuiten-
kin korkeakoulut. 

Myös koulutuksen järjestämisestä annettai-
siin tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. Sopimusosapuolena olevat yli-
opistot voisivat järjestää erikoistumiskoulu-
tusta koulutusvastuidensa puitteissa. Kukin 
yliopisto määrittelee itse järjestettävän eri-
koistumiskoulutuksen sisällön noudattaen 
mitä erikoistumiskoulutuksista säädetään ja 
mitä kyseistä erikoistumiskoulutusta koske-
vassa korkeakoulujen välisessä sopimuksessa 
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on sovittu. Yliopisto myös vastaa totutetta-
van erikoistumiskoulutuksen laadunvarmis-
tuksesta. Yliopisto voi yliopistolain 11 §:n 
mukaisesti toteuttaa erikoistumiskoulutuksia 
opetuskielensä mukaisesti suomeksi, ruotsik-
si tai tarvittaessa myös muilla kielillä. 

Erikoistumiskoulutukset voisivat olla yhte-
näisiä kokonaisuuksia tai koostua osista, joil-
le on määritelty omat sisällöt ja osaamista-
voitteet ja jotka voidaan suorittaa myös erik-
seen. Edellä kuvatun modulaarisuuden etuna 
olisi joustavuus, jolloin koulutuksen osia 
voidaan suorittaa tarpeen mukaan ja työelä-
män vaatimuksiin sopeutuvilla aikatauluilla. 
Modulaarisen rakenteen riskinä on kuitenkin 
pirstoutuneisuus. Tämän vuoksi yliopiston on 
huolehdittava siitä, että kokonaisuudesta 
muodostuu riittävän yhtenäinen perusta asi-
antuntijuudelle. Ohjauksella on suuri merki-
tys osien valinnan ja niiden suorittamisen 
onnistumisessa. Joustavista aikatauluista 
huolimatta koulutuksille voidaan määritellä 
tavoitteellinen suorittamisaika. 

Työelämän tarpeet voivat edellyttää, että 
johonkin tiettyyn työelämän osa-alueeseen 
erikoistutaan myös osana tutkintokoulutusta. 
Tämän vuoksi joissakin tapauksissa voi olla 
perusteltua tarjota tiettyjä osaamistavoitteita 
sisältäviä kokonaisuuksia tai niiden osia sekä 
tutkinnon osana että tutkinnon jälkeisenä eri-
koistumiskoulutuksena. Tällainen ratkaisu 
mahdollistaa joustavan työvoiman uudel-
leenkouluttamisen työvoimapulan aloille. 
Joissain tapauksissa erikoistumiskoulutuksen 
osaamisvaatimukset voisivat vastata korkea-
koulututkinnon osan tai osien vaatimuksia. 
Erikoistumiskoulutuksia voidaan edelleen 
tarvittaessa sisällyttää myös osaksi lisensiaa-
tin tutkintoa yliopistojen päätösten mukaises-
ti. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on 
eräitä koulutus- tai kelpoisuusvaatimuksia, 
jotka liittyvät nykyisiin erikoistumiskoulu-
tuksiin. Nämä säännökset eivät kuitenkaan 
ole erikoistumiskoulutuksia koskevan säänte-
lyn uudistamisen esteenä. Valvira voi myön-
tää sairaalafyysikon, sairaalageneetikon, sai-
raalakemistin, sairaalamikrobiologin, sairaa-
lasolubiologin nimikesuojauksen jatkossakin 
yliopistoissa suoritetun erikoistumiskoulu-
tuksen tai muun vastaavansisältöisen koulu-
tuksen perusteella. Lääketieteellisen fysiikan 
asiantuntijan koulutusvaatimukset voidaan 

myös jatkossa määritellä siten, että niihin si-
sältyy nykyistä erikoistumiskoulutusta vas-
taavat osaamissisällöt sekä edelleen tarvitta-
essa viitata myös sairaalafyysikon erikoistu-
miskoulutuksen suorittaneisiin henkilöihin. 

Nykyisiä erikoistumiskoulutuksia koskevat 
asetustasoiset säännökset kumoutuvat lain 
tullessa voimaan, mutta niiden nojalla on 
mahdollista antaa koulutusta vielä siirtymä-
ajan. Siirtymäaikana on mahdollisuus neuvo-
tella säännökset korvaavista erikoistumiskou-
lutusta koskevista sopimuksista. 

Pykälän 4 momentin mukaan erikoistumis-
koulutuksia koskevista sopimuksista pidettäi-
siin luetteloa, joka olisi julkinen. Julkisen lu-
ettelon tarkoituksena on koota yhteen eri-
koistumiskoulutuksia koskevien sopimusten 
perustiedot. Luettelosta ja siihen merkittävis-
tä tiedoista säädettäisiin tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella. Tarkoituksena on, että 
korkeakouluilla olisi velvollisuus ilmoittaa 
koulutusta koskevan sopimuksen keskeiset 
tiedot luetteloon. Luettelosta sopivaa koulu-
tusta etsivät henkilöt, uusia erikoistumiskou-
lutuksia suunnittelevat korkeakoulut, työ- ja 
elinkeinoelämän edustajat sekä muut kiinnos-
tuneet tahot saisivat keskeiset tiedot olemas-
sa olevista erikoistumiskoulutuksia koskevis-
ta sopimuksista kuten niiden nimikkeistä, 
laajuudesta, tavoitteista ja kohderyhmästä. 
Luettelon avulla voitaisiin myös seurata eri-
koistumiskoulutusten nimikkeiden määrää. 
Lisäksi tietoja voitaisiin käyttää muun muas-
sa opinto-ohjauksen tarpeisiin kulloinkin 
olemassa olevissa sähköisissä valtakunnalli-
sissa palveluissa. 

36 §. Opiskelijaksi ottaminen. Pykälän 1 
momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että yliopisto ottaisi myös erikoistumiskoulu-
tusopiskelijat tutkinto-opiskelijoita vastaaval-
la tavalla opiskelijakseen. Opiskelijat otettai-
siin suorittamaan erikoistumiskoulutusta. 
Erikoistumiskoulutusopiskelijoiden opiskeli-
jaksi ottamiseen sovellettaisiin muutoinkin 
vastaavia säännöksiä kuin tutkinto-
opiskelijoihin. 

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perus-
teista. Silloin, kun yliopisto opiskelijoiden 
määrän rajoittamisen vuoksi ei voi ottaa kou-
lutukseen kaikkia hakijoita, hakijoihin olisi 
sovellettava yhdenmukaisia valintaperusteita. 
Hakijat voidaan jakaa erilaisen koulutustaus-
tan vuoksi valinnoissa erillisiin ryhmiin, jol-
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loin yhdenmukaisia valintaperusteita on so-
vellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. Eri-
koistumiskoulutusta suorittavien osalta sään-
nöksen tarkoittamia erilaiseen koulutustaus-
taan liittyviä ryhmiä voivat muodostaa muun 
muassa eri alan korkeakoulututkinnon suorit-
taneet sekä vailla korkea-asteen tutkintoa 
erikoistumiskoulutukseen hakeutuvat, taval-
lisesti opistotasoisen tutkinnon suorittaneet. 
Opiskelijavalinnan perusteista voidaan tarvit-
taessa sopia osana erikoistumiskoulusta kos-
kevaa sopimusta. 

Tutkinto-opiskelusta poiketen erikoistu-
miskoulutukseen hakeutuminen jäisi yhteis-
haun ulkopuolelle. Valinta voitaisiin kuiten-
kin tarvittaessa toteuttaa käyttämällä hyväksi 
sähköistä hakujärjestelmää. 

37 §. Kelpoisuus korkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin ja erikoistumiskoulutuk-
seen. Pykälään lisätään uusi 9 momentti. Sa-
malla nykyinen 9 momentti siirtyy 10 mo-
mentiksi. Uudessa 9 momentissa säädettäi-
siin kelpoisuudesta erikoistumiskoulutuk-
seen. Lisäksi pykälän otsikko muutettaisiin 
vastaamaan uutta sisältöä. Kelpoisuuden eri-
koistumiskoulutukseen tuottaisi soveltuva 
ylempi korkeakoulututkinto sekä myös muu 
soveltuva korkeakoulututkinto. Yliopistoissa 
järjestettävä erikoistumiskoulutus suunnattai-
siin ensisijaisesti ylemmän korkeakoulutut-
kinnon suorittaneille, mutta kelpoisia osallis-
tumaan erikoistumiskoulutukseen olisivat 
myös alemman korkeakoulututkinnon suorit-
taneet sekä alemman ja ylemmän ammatti-
korkeakoulututkinnon suorittaneet. Kelpoi-
suus alemman korkeakoulututkinnon perus-
teella on tärkeää erityisesti niillä aloilla, joil-
la alempi korkeakoulututkinto tuottaa muo-
dollisen kelpoisuuden työmarkkinoilla tietys-
sä tehtävässä toimimiseen. Tällaisia tutkinto-
ja ovat esimerkiksi farmaseutti ja varhaiskas-
vatuksen kandidaatti (lastentarhanopettaja-
koulutus). Lisäksi erityisesti ammattikorkea-
koulujen ja yliopistojen yhteistyönä järjestet-
tävissä erikoistumiskoulutuksissa voi olla 
tärkeää, että ammattikorkeakoulututkinnon 
suorittaneet ovat kelpoisia osallistumaan yli-
opistoissa järjestettäviin erikoistumiskoulu-
tuksiin. 

Korkeakoulututkinto on kelpoisuuden läh-
tökohtana, sillä erikoistumiskoulutukseen 
osallistuvalla tulee olla sen suorittamisen 
edellyttämät, tyypillisesti korkeakoulutukses-

sa kehittyvät yleiset ja asiantuntija-alaan sekä 
koulutusalaan liittyvät taidot. 

Pykälässä tarkoitettuihin opintoihin voitai-
siin ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jolla 
yliopisto katsoo muutoin olevan opintoja var-
ten riittävät tiedot ja valmiudet. Säännös 
mahdollistaisi yliopiston oman harkinnan ha-
kijoiden tietojen ja valmiuksien arvioinnissa. 
Säännöksen tarkoittama henkilö voi olla esi-
merkiksi yliopiston edellyttämät tutkintojen 
osat tai muut täydentävät opinnot suorittanut 
hakija. Mahdollisuus osallistua erikoistumis-
koulutukseen voisi olla tietyin edellytyksin 
erityisesti aikaisemman opistotutkinnon suo-
rittaneilla, työelämässä toimineilla henkilöil-
lä. 

Asiantuntijuuden saavuttaminen edellyttää 
koulutuksen lisäksi asiantuntijatehtävissä ja -
yhteisössä toimimista. Koska erikoistumis-
koulutukset kohdistuvat asiantuntijauralla jo 
oleville, osallistujilta lähtökohtaisesti edelly-
tetään myös työkokemusta. Yleistä työkoke-
musvaatimusta ei silti ole asetettu koulutuk-
seen osallistumisen kelpoisuusedellytykseksi. 
Yliopistot voivat ottaa työkokemusta koske-
vat seikat huomioon asettaessaan yksittäisen 
koulutuksen valintaperusteita. 

Muilta osin pykälä vastaa voimassa olevaa 
37 §:ää. 

44 §. Opintosuoritusten arviointi ja opinto-
jen hyväksilukeminen. Pykälän 3 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että tutkinto-
jen ohella myös erikoistumiskoulutuksessa 
yliopiston päätöksen mukaisesti voisi lukea 
hyväksi muualla suoritettuja opintoja tai 
muualla hankittua osaamista. Erikoistumis-
koulutuksessa sovellettaisiin yliopiston ai-
emmin hankitun osaamisen tunnistamisen ja 
tunnustamisen periaatteita. Hyväksilukemi-
sen periaatteista voidaan tarvittaessa sopia 
yliopistojen kesken osana erikoistumiskoulu-
tuksia koskevaa sopimusmenettelyä. 
 
1.2 Ammattikorkeakoululaki 

10 §. Ammattikorkeakoulussa annettava 
opetus. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ammattikorkeakou-
lussa voitaisiin järjestää myös erikoistumis-
koulutusta. Samalla pykälästä poistettaisiin 
maininta mahdollisuudesta järjestää erikois-
tumisopintoja. Muilta osin momentti vastaisi 
sisällöltään voimassa olevaa säännöstä. 
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Säännöksessä nykyisellään mainittu muu ai-
kuiskoulutus ehdotetaan korvattavaksi yli-
opistoja vastaavalla tavalla täydennyskoulu-
tus-termillä. 

Kuten yliopistojen erikoistumiskoulutuk-
set, myös ammattikorkeakouluissa järjestet-
tävät erikoistumiskoulutukset ovat uusia 
osaksi koulutusjärjestelmää tulevia kokonai-
suuksia, jotka vastaavat työelämän ja kor-
keakoulutettujen osaamistarpeisiin. Erikois-
tumiskoulutukset ovat oma koulutusmuoton-
sa, joka ei ole yleissivistävää tai harrastus-
toimintaan liittyvää koulutusta, yleiseen täy-
dennyskoulutustarpeeseen vastaavaa koulu-
tusta eikä avoimilla koulutusmarkkinoilla 
toimivaa, korkeakoulujen ja muiden organi-
saatioiden palvelutarjontaa vastaava ja tämän 
tarjonnan kanssa kilpailevaa täydennyskoulu-
tusta. Tutkintokoulutuksesta erikoistumis-
koulutukset eroavat ennen kaikkea tavoitteil-
taan, sillä niillä tavoitellaan tutkintokoulutus-
ta tarkkarajaisempaa työelämässä tarvittava 
osaamista. 

Jatkossa nykyiset ammattikorkeakoulujen 
erikoistumisopinnot voisivat säädetyt edelly-
tykset täyttäessään tulla sopimisjärjestelmän 
kautta osaksi erikoistumiskoulutusjärjestel-
mää. Niitä nykyisiä erikoistumisopintoja, 
jotka eivät siirtyisi osaksi uutta erikoistumis-
koulutusten kokonaisuutta, voitaisiin jatkossa 
järjestää liiketaloudellisin perustein toteutet-
tuna täydennyskoulutuksena. 

11 a §. Erikoistumiskoulutukset. Pykälä on 
uusi. Pykälässä säädettäisiin uusista ammat-
tikorkeakouluissa järjestettävistä erikoistu-
miskoulutuksista. Pykälä vastaa sisällöltään 
yliopistolakiin ehdotettua uutta 7 a §. 

Myös ammattikorkeakouluissa järjestetty 
erikoistumiskoulutus suoritetaan korkeakou-
lututkinnon jälkeen ja ne suunnataan työelä-
mässä jo kokemusta hankkineille, jotka asi-
antuntijaurallaan tarvitsevat osaamisen vah-
vistamista. Erikoistumiskoulutukset olisivat 
tavoitteiltaan työelämän kehittämistarpeisiin 
perustuvia ja niiden toteutuksessa yhdistyisi-
vät korkeakoulujen järjestämä koulutus sekä 
osaamisen kehittäminen työympäristössä ja -
yhteisössä työssäoppimalla. 

Erikoistumiskoulutuksen vähimmäislaa-
juudesta säädettäisiin valtioneuvoston ase-
tuksella. Erikoistumiskoulutukset ovat laajoja 
osaamiskokonaisuuksia, joka osaltaan erottaa 
niitä lyhytkestoisemmasta ja suppeammasta 

täydennyskoulutustarjonnasta. Sen sijaan 
enimmäislaajuudesta ei säädettäisi, vaan työ-
elämän tarpeet määrittävät viime kädessä 
erikoistumiskoulutuskokonaisuuksien laa-
juuden. 

Pykälän 3 momentin mukaisesti yksittäisis-
tä erikoistumiskoulutuksista päätettäisiin 
korkeakoulujen tarkemmin säädetyssä sopi-
musyhteistyössä. Erikoistumiskoulutuksena 
voitaisiin järjestää koulutusta, joka vastaa 
tämän pykälän nojalla annetussa valtioneu-
voston asetuksessa erikoistumiskoulutukselle 
asetettuja laajuutta ja yleisiä tavoitteita sekä 
josta tässä pykälässä ja sen nojalla annetuissa 
säännöksissä säädettyä menettelyä noudatta-
en on korkeakoulujen kesken sovittu. 

Erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta ja 
sopimuksen sisällöstä annettaisiin tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Tar-
koituksena on, että korkeakoulujen yhteis-
työssä sovittaisiin vähintään koulutuksen ni-
mestä, laajuudesta, tavoitteista ja kohderyh-
mästä sekä opiskelijan asiantuntemuksen 
osoittamistavasta. Myös muista asioista voi-
daan sopia tarpeen mukaan. Keskinäisen yh-
teistyön piiriin kuuluisi myös erikoistumis-
koulutuksen alan kehittymisen seuraaminen 
ja ennakointi. Sopimus tehtäisiin määräajaksi 
tai toistaiseksi. Myös erikoistumiskoulutuk-
sen yhteiskunnallista tarvetta ja suhdetta 
muuhun koulutustarjontaan arvioidaan sopi-
musyhteistyössä. Olennaista on kohderyh-
män ja sen arvioiminen, onko koulutusmark-
kinoilla jo valmiiksi vastaavaa osaamista 
tuottavia koulutuskokonaisuuksia. 

Erikoistumiskoulutuksista sovittaisiin kou-
lutusvastuiden mukaisesti. Sopimusmenettely 
olisi avoin kaikille niille korkeakouluille, 
jotka antavat korkeakoulututkintoon johtavaa 
koulutusta sillä alalla, jolla erikoistumiskou-
lutus järjestetään. Sopijaosapuolina olisivat 
kaikki mainitulla alalla koulutusvastuulliset 
ammattikorkeakoulut tai niiden enemmistö. 
Enemmistöllä tarkoitetaan, että yli puolet 
mahdollisista sopijaosapuolista on sopimuk-
sessa mukana. Yksittäisen ammattikorkea-
koulun päätöksellä erikoistumiskoulutusta 
voidaan järjestää vain, jos sillä on ainoana 
koulutusvastuu korkeakoulututkinnosta sillä 
alalla, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään. 
Erityisen tärkeää on sopia korkeakoulujen 
keskinäisenä yhteistyönä siitä, että erilaisten 
erikoistumiskoulutusten määrä on tarkoituk-
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senmukainen. Erikoistumiskoulutusta koske-
vaan sopimukseen voi tarvittaessa liittyä 
myös Poliisiammattikorkeakoulu. Ammatti-
korkeakoululaki ei kuitenkaan sääntele Polii-
siammattikorkeakoulun mahdollisuutta jär-
jestää tässä laissa tarkoitettuja erikoistumis-
koulutuksia. Sopimusmenettely mahdollistaa 
myös monialaiset ja korkeakoulusektoreiden 
yhteiset erikoistumiskoulutukset. Monitietei-
nen ja -alainen erikoistumiskoulutus sijoite-
taan sopijaosapuolia määriteltäessä sille alal-
le, jolle se pääosiltaan kuuluu. Alan määritte-
lemisessä apuna voi käyttää arviota siitä, 
minkä alan tutkinnon tuottamalle osaamiselle 
suunnitellun erikoistumiskoulutuksen opinto-
sisällöt ensisijaisesti rakentuvat. 

Tarkoituksena on, että erikoistumiskoulu-
tukset vastaisivat työelämän ja korkeakoulu-
jen yhdessä määrittelemiin osaamisen kehit-
tämisen tarpeisiin. Tämän vuoksi laissa tar-
koitetun sopimuksen syntymisen edellytyk-
senä olisi, että sopimusmenettelyn aikana 
tehdään yhteistyötä työelämän edustajien 
kanssa. Vastaavalla tavalla kuin yliopistojen 
osalta, työelämää edustavat tahot määräyty-
vät kunkin sopimuksen tarkoituksen ja ta-
voitteiden perusteella. Työelämän osallistu-
minen kirjataan sopimukseen. 

Myös koulutuksen järjestämisestä annettai-
siin tarkempia säännöksiä valtioneuvoston 
asetuksella. Sopimusosapuolena olevat am-
mattikorkeakoulut voisivat järjestää erikois-
tumiskoulutusta toimiluvassa määrättyjen 
tutkintokoulutusta koskevien koulutusvas-
tuidensa mukaan. Kukin ammattikorkeakoulu 
määrittelee itse järjestettävän erikoistumis-
koulutuksen sisällön noudattaen mitä erikois-
tumiskoulutuksista säädetään ja mitä kyseistä 
erikoistumiskoulutusta koskevassa korkea-
koulujen välisessä sopimuksessa on sovittu. 
Myös koulutuksen laadunvarmistuksesta vas-
taa ammattikorkeakoulu. Ammattikorkea-
koulu voi toteuttaa erikoistumiskoulutuksia 
toimiluvassa määrätyn opetuskielensä mu-
kaisesti suomeksi, ruotsiksi tai tarvittaessa 
myös muilla kielillä. 

Erikoistumiskoulutukset voisivat olla yhte-
näisiä kokonaisuuksia tai koostua osista, joil-
le on määritelty omat sisällöt ja osaamista-
voitteet ja jotka voidaan suorittaa myös erik-
seen. Koulutuksen osia voitaisiin suorittaa 
opiskelijan oppimistarpeiden perusteella ja 
työelämän vaatimuksiin sopeutuvilla aikatau-

luilla. Ammattikorkeakoulun vastuulla on 
huolehtia että kokonaisuudesta muodostuu 
riittävän yhtenäinen perusta asiantuntijuudel-
le. Ohjauksella on suuri merkitys osien va-
linnan ja niiden suorittamisen onnistumises-
sa. Koulutuksille voidaan myös tarvittaessa 
määritellä tavoitteellinen suorittamisaika. 

Tiettyjä osaamistavoitteita sisältäviä koko-
naisuuksia tai niiden osia voidaan tarvittaessa 
eräissä tapauksissa tarjota sekä tutkinnon 
osana että tutkinnon jälkeisenä erikoistumis-
koulutuksena. Tällainen ratkaisu mahdollis-
taa joustavan työvoiman uudelleenkoulutta-
misen työvoimapulan aloille. Joissain tapa-
uksissa erikoistumiskoulutuksen osaamisvaa-
timukset voisivat vastata korkeakoulututkin-
non osan tai osien vaatimuksia. 

Pykälän 4 momentin mukaan erikoistumis-
koulutuksia koskevista sopimuksista pidettäi-
siin julkista luetteloa. Säännös vastaa sisäl-
löltään yliopistolakiin ehdotettua uutta 
7 a §:n 4 momenttia. Luettelo olisi ammatti-
korkeakouluissa ja yliopistoissa tehdyille eri-
koistumiskoulusta koskeville sopimuksille 
yhteinen. 

25 §. Kelpoisuus ammattikorkeakouluopin-
toihin. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 
5 momentti, jossa säädettäisiin erikoistumis-
koulutuksen kelpoisuusvaatimuksista. Pykälä 
vastaa sisällöltään ehdotettua yliopistolain 
37 §:n 9 momenttia. Ammattikorkeakoulujen 
järjestämä erikoistumiskoulutus olisi suun-
nattu ensisijassa henkilöille joilla on ammat-
tikorkeakoulututkinto tai ylempi ammatti-
korkeakoulututkinto. Myös muu soveltuva 
korkeakoulututkinto tuottaisi kelpoisuuden. 
Pykälän 2 momenttia vastaavalla tavalla 
myös erikoistumiskoulutukseen voitaisiin 
kuitenkin ottaa opiskelijaksi henkilö, joilla 
korkeakoulu muutoin katsoo olevan riittävät 
tiedot ja taidot opintoja varten, vaikka suori-
tettu korkeakoulututkinto puuttuu. Säännös 
mahdollistaa ammattikorkeakoulun oman 
harkinnan hakijoiden tietojen ja valmiuksien 
arvioinnissa. Mahdollisuus osallistua erikois-
tumiskoulutukseen voisi olla tietyin edelly-
tyksin erityisesti aikaisemman opistotutkin-
non suorittaneilla, työelämässä toimineilla 
henkilöillä. 

Koska erikoistumiskoulutukset kohdistuvat 
asiantuntijauralla jo oleville, erikoistumis-
koulutukseen osallistuvalta edellytetään läh-
tökohtaisesti myös työkokemusta. Yleistä 
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työkokemusvaatimusta ei kuitenkaan ole ase-
tettu ammattikorkeakoulujenkaan osalta kou-
lutukseen osallistumisen kelpoisuusedelly-
tykseksi. Ammattikorkeakoulut voivat ottaa 
työkokemusta koskevat seikat huomioon 
asettaessaan yksittäisen koulutuksen valinta-
perusteita. 

28 §. Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan 
vastaanottaminen. Pykälän 1 momenttia eh-
dotetaan muutettavaksi siten, että ammatti-
korkeakoulu ottaisi myös erikoistumiskoulu-
tusopiskelijat tutkinto-opiskelijoita vastaaval-
la tavalla opiskelijakseen. Vastaavasti kuin 
tutkintokoulutuksessa, myös erikoistumis-
koulutuksessa ammattikorkeakoulu itse päät-
täisi opiskelijavalinnan perusteista ja valinta-
kokeiden käyttämisestä. Hakijoihin olisi kui-
tenkin sovellettava yhdenvertaisia valintape-
rusteita. Pykälän 3 momentin säännöksiä yh-
teishausta ei kuitenkaan sovellettaisi erikois-
tumiskoulutukseen. 

Hakijat voidaan jakaa erilaisen koulutus-
taustan vuoksi valinnoissa erillisiin ryhmiin, 
jolloin yhdenmukaisia valintaperusteita on 
sovellettava ryhmään kuuluviin hakijoihin. 
Erikoistumiskoulutusta suorittavien osalta 
säännöksen tarkoittamia erilaisen koulutus-
taustaan liittyviä ryhmiä voivat muodostaa 
muun muassa eri alojen korkeakoulututkin-
non suorittaneet sekä vailla korkea-asteen 
tutkintoa erikoistumiskoulutukseen hakeutu-
vat. 

37 §. Opintosuoritusten arviointi ja opinto-
jen hyväksilukeminen. Pykälän 2 momenttia 
ehdotetaan muutettavaksi siten, että opiskeli-
ja voisi tutkintojen ohella myös erikoistu-
miskoulutuksessa ammattikorkeakoulun pää-
töksen mukaisesti lukea hyväksi muualla 
suoritettuja opintoja tai muualla hankittua 
osaamista tai korvata niillä erikoistumiskou-
lutukseen kuuluvia opintoja. Erikoistumis-
koulutuksessa sovellettaisiin ammattikorkea-
koulun aiemmin hankitun osaamisen tunnis-
tamisen ja tunnustamisen periaatteita. Hy-
väksilukemisen ja korvaamisen periaatteista 
voidaan tarvittaessa sopia ammattikorkea-
koulujen kesken osana erikoistumiskoulutuk-
sia koskevaa sopimusmenettelyä. 
 
 
 
 

2  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Yliopistolain muuttamista koskevan la-
kiehdotuksen 7 a §:n 2 momentin mukaan 
erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoitteista 
ja vähimmäislaajuudesta säädetään valtio-
neuvoston asetuksella. Vastaava asetuk-
senantovaltuus on ehdotetussa ammattikor-
keakoululain 11 a §:n 2 momentissa. 

Yliopistolain muuttamista koskevan la-
kiehdotuksen 7 a §:n 3 momentin mukaan 
erikoistumiskoulutuksesta sopimisesta, so-
pimuksen sisällöstä ja koulutuksen järjestä-
misestä annetaan tarkempia säännöksiä val-
tioneuvoston asetuksella. Vastaava asetuk-
senantovaltuus on ehdotetussa ammattikor-
keakoululain11 a §:n 3 momentissa. 

Yliopistolain muuttamista koskevan la-
kiehdotuksen 7 a §:n 4 momentin mukaan 
erikoistumiskoulutuksia koskevista sopimuk-
sista pidettävästä julkisesta luettelosta ja sii-
hen merkittävistä tiedoista säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Vastaa-
va asetuksenantovaltuus on ehdotetussa am-
mattikorkeakoululain 11 a §:n 4 momentissa. 

Hallituksen esityksen liitteenä ovat luon-
nokset Yliopistojen tutkinnoista annetun val-
tioneuvoston asetuksen muuttamisesta ja 
ammattikorkeakouluista annetun valtioneu-
voston asetuksen muuttamisesta. 
 
3  Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä tammikuuta 2015. 

Voimassa olevan yliopistonlain 7 §:n 3 
momentin nojalla on säädetty joistakin eri-
koistumiskoulutuksista ja ammattikorkeakou-
lulain erikoistumisopintoja koskevien sään-
nösten perusteella on järjestetty erikoistu-
misopintoja. Nämä säännökset kumoutuvat 
nyt ehdotettujen säännösten tullessa voi-
maan. Mainittujen säännösten perusteella jär-
jestetään kuitenkin koulutusta lain voimaan 
tullessa ja uusimuotoisten erikoistumiskoulu-
tusten sopimismenettely vaatii tietyn siirty-
mäajan. Tämä vuoksi ehdotetaan säädettä-
väksi, että lakien voimaan tullessa voimassa 
olleiden yliopistolain nojalla annettujen val-
tioneuvoston asetuksella säädettyjen erikois-
tumiskoulutuksen ja ammattikorkeakoululain 
perusteella järjestettyjen erikoistumisopinto-
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jen järjestämistä voitaisiin jatkaa 31 päivään 
joulukuuta 2016 tai siihen asti kunnes ennen 
mainittua ajankohtaa aloittaneet erikoistu-
miskoulutusta suorittavat opiskelijat ovat 
saaneet opintonsa suoritetuksi. 
 
4  Suhde perustuslaki in ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslain 123 §:n 1 momentin mukaan 
yliopistoilla on itsehallinto sen mukaan kuin 
lailla tarkemmin säädetään. Yliopistojen it-
sehallinnon sisältöä ja ulottuvuuksia määrit-
telee myös perustuslain 16 §:n 3 momentti, 
jonka mukaan tieteen, taiteen ja ylimmän 
opetuksen vapaus on turvattu. Tutkimuksen 
ja opetuksen vapaus edellyttää, että yliopis-
ton omat hallintoelimet käyttävät päätösval-
taa näillä alueilla. Esitys vahvistaa yliopisto-
jen itsehallintoa kun yksittäisiä erikoistumis-
koulutuksia koskevista säännöksistä luovu-
taan ja jatkossa erikoistumiskoulutukset pe-
rustuvat asetuksella annettujen säännösten si-
jaan yliopistojen omiin päätöksiin ja sopi-
musyhteistyöhön. Sopimusyhteistyöhön osal-
listuminen perustuu kunkin yliopiston osalta 
vapaaehtoisuuteen. Sopimusmenettelyyn 
osallistuminen tai osallistumatta jättäminen 
ei rajoita yksittäisen yliopiston mahdollisuut-
ta järjestää tutkinnon jälkeistä erikoistavaa 
koulutusta täydennyskoulutuksena. Yksittäi-

sen erikoistumiskoulutuksen sisällöstä päät-
tää kukin yliopisto erikoistumiskoulutuksen 
sovittujen tavoitteiden ja säädettyjen yleisten 
tavoitteiden puitteissa. 

Tarkoituksena on, että korkeakouluilla on 
mahdollisuus periä erikoistumiskoulutuksista 
kohtuullisia maksuja. Maksujen perimiseksi 
ei kuitenkaan ole tarpeen muuttaa voimassa 
olevia toiminnan maksullisuutta koskevia 
säännöksiä. Maksuille on tarkoitus asettaa 
enimmäismäärä. Koska maksujen enim-
mäismäärää säännellään ja koulutuksiin on 
tarkoitus kohdentaa myös julkista rahoitusta 
ensin valtionavustuksin ja myöhemmin kor-
keakoulujen perusrahoituksen kautta, on kou-
lutus keskimäärin yksilölle täydennyskoulu-
tuksena järjestettävää tutkinnon jälkeistä 
koulutusta edullisempaa. Sääntely myötävai-
kuttaa yksilön mahdollisuuksiin saada myös 
muuta kuin perusopetusta vähävaraisuuden 
estämättä ja edistäisi siten julkiselle vallalle 
perustuslain 16 §:n 2 momentissa asetetun 
velvollisuuden toteutumista. 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotukset 
voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä. 
 

Edellä esitetyn perusteella annetaan edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

yliopistolain muuttamisesta 

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 tutkintora-
kenne 

Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja 
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteelli-
siä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. 
Yliopistot voivat järjestää myös erikoistu-
miskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää 
koulutusta avoimena yliopisto-opetuksena tai 
muutoin erillisinä opintoina ja täydennyskou-
lutusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, 
tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta 
ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mi-
tä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan 
suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Yli-
opistoissa suoritettavien korkeakoulututkin-
tojen asemasta korkeakoulututkintojen järjes-
telmässä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakau-
tumisesta yliopistojen kesken, säädetään ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka 
valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kans-
sa. 
 

7 a § 

Erikoistumiskoulutukset 

Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat 
korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi 
tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille 
suunnattuja ammatillista kehittymistä ja eri-

koistumista edistäviä koulutuksia, joiden ta-
voitteena on tuottaa osaamista sellaisilla asi-
antuntijuuden aloilla, joilla ei ole markki-
naehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. 

Erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoit-
teista ja vähimmäislaajuudesta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. Erikoistumiskoulu-
tuksena ei järjestetä koulutusta, jota yliopisto 
järjestää 5 §:n 2 momentin mukaisena liike-
toimintana. 

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää 
vain koulutus, jonka perusteista on sovittu 
yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä. So-
pimusmenettelyn aikana on tehtävä yhteis-
työtä työ- ja elinkeinoelämän edustajien 
kanssa. Erikoistumiskoulutuksesta sopimi-
sesta, sopimuksen sisällöstä ja koulutuksen 
järjestämisestä annetaan tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella. 

Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopi-
muksista pidetään julkista luetteloa. Julkises-
ta luettelosta ja siihen merkittävistä tiedoista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 
 

36 § 

Opiskelijaksi ottaminen 

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää 
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä 
tutkinnoista, jatkotutkintoa tai erikoistumis-
koulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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37 § 

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin ja erikoistumiskoulutukseen 

Pelkästään alempaan korkeakoulututkin-
toon tai sekä alempaan että ylempään kor-
keakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi-
daan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suo-
rittanut: 

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä anne-
tussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat 
opinnot; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon; taikka 

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

Mitä 1 momentissa säädetään kelpoisuu-
desta korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin, koskee myös kelpoisuutta ylempään 
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutuk-
seen, jonka yliopisto järjestää siten, ettei kou-
lutukseen kuulu alempaa korkeakoulututkin-
toa. 

Pelkästään ylempään korkeakoulututkin-
toon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opis-
kelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan alemman korkeakoulututkin-
non; 

2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkin-
non; taikka 

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, jo-
ka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Yliopisto voi edellyttää, että 3 momentissa 
tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkin-
toon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu 
henkilö suorittaa enintään yhden vuoden 
opintoja edellyttävän määrän täydentäviä 
opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuk-
sien saavuttamiseksi. Otettaessa opiskelija 
pelkästään oikeustieteen maisterin tutkintoon 
johtaviin opintoihin, 3 momentissa tarkoitet-
tu soveltuva tutkinto on oikeusnotaarin tut-
kinto tai sitä vastaava ulkomainen koulutus, 
joka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkin-
toon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opis-
kelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin-
non; 

2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon; taikka 

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, jo-
ka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai tai-
teelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoi-
hin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorit-
tavan tarvittavan määrän täydentäviä opintoja 
koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saa-
vuttamiseksi. 

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

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin-
non; taikka 

2) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, jo-
ka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Kelpoisuudesta ammatilliseen jatkotutkin-
toon johtaviin opintoihin säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 

Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa 
opiskelijaksi soveltuvan korkeakoulututkin-
non suorittanut. 

Tässä pykälässä tarkoitettuihin opintoihin 
voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jol-
la yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja 
varten riittävät tiedot ja valmiudet. 
 

44 § 

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hy-
väksilukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelija saa tutkintoa tai erikoistumis-

koulutusta suorittaessaan yliopiston päätök-
sen mukaisesti lukea hyväkseen muussa ko-
timaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa 
taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan 
opintoja sekä korvata tutkintoon tai erikois-
tumiskoulutukseen kuuluvia opintoja muilla 
samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa 
yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväk-
seen sekä korvata tutkintoon tai erikoistu-
miskoulutukseen kuuluvia opintoja myös 
muulla tavoin osoitetulla osaamisella. 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leen 7 §:n 3 momentin nojalla annetun val-
tioneuvoston asetuksen tai opetus- ja kulttuu-

riministeriön asetuksen mukaisia erikoistu-
miskoulutuksia voidaan järjestää 31 päivään 
joulukuuta 2016 asti tai siihen asti kunnes 
ennen mainittua ajankohtaa aloittaneet opis-
kelijat ovat saaneet opintonsa suoritetuksi. 

————— 
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2. 

Laki 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (932/2014) 10 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 momentti ja 37 

§:n 2 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 11 a § ja 25 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

 
10 § 

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille 
myönnetyn toimiluvan rajoissa korkeakoulu-
tutkintoon johtavaa opetusta ja ammatillista 
opettajankoulutusta. Ammattikorkeakoulu 
voi järjestää myös erikoistumiskoulutusta, 
tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoi-
mena ammattikorkeakouluopetuksena tai 
muutoin erillisinä opintoina sekä täydennys-
koulutusta. Ammattikorkeakoulu antaa todis-
tuksia ammattikorkeakoulussa suoritetuista 
opinnoista. Ammattikorkeakoulun antamista 
todistuksista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

11 a § 

Erikoistumiskoulutukset 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskou-
lutukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen 
suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä 
toimineille suunnattuja ammatillista kehitty-
mistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, 
joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sel-
laisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole 
markkinaehtoisesti toteutettua koulutustar-
jontaa. 

Erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoit-
teista ja vähimmäislaajuudesta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. Erikoistumiskoulu-
tuksena ei järjestetä koulutusta, jota ammat-
tikorkeakoulu järjestää 5 §:n 3 momentin 
mukaisena liiketoimintana. 

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjestää 
vain koulutus, jonka perusteista on sovittu 
ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteis-
työssä. Sopimusmenettelyn aikana on tehtävä 
yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän edustaji-
en kanssa. Erikoistumiskoulutuksesta sopi-
misesta, sopimuksen sisällöstä ja koulutuk-
sen järjestämisestä annetaan tarkempia sään-
nöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopi-
muksista pidetään julkista luetteloa. Julkises-
ta luettelosta ja siihen merkittävistä tiedoista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 
 

25 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa 

opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltu-
van korkeakoulututkinnon taikka jolla am-
mattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tie-
dot ja taidot opintoja varten. 
 
 

28 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaan-
ottaminen 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu. 
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammatti-
korkeakoulututkintoa, ylempää ammattikor-
keakoulututkintoa tai erikoistumiskoulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 



 HE 241/2014 vp  
  
 

37 

37 § 

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hy-
väksilukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelija saa tutkintoa tai erikoistumis-

koulutusta suorittaessaan ammattikorkeakou-
lun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen 
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa kor-
keakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa 
suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkin-
toon tai erikoistumiskoulutukseen kuuluvia 
opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. 
Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätök-

sen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata 
tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen kuu-
luvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla 
osaamisella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 20. 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leen 7 §:n 3 momentin nojalla annetun val-
tioneuvoston asetuksen ja tai opetus- ja kult-
tuuriministeriön asetuksen mukaisia erikois-
tumiskoulutuksia voidaan järjestää 31 päi-
vään joulukuuta 2016 asti tai siihen asti kun-
nes ennen mainittua ajankohtaa aloittaneet si-
tä suorittavat opiskelijat saavat nämä opin-
tonsa suoritetuksi. 

 
Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014 

 
 
 

Pääministeri 

ALEXANDER STUBB 

 
 
 

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru 
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Liitteet 
Rinnakkaistekstit 

1. 

 
 

Laki 

yliopistolain muuttamisesta 

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: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 § 

Tutkinnot ja muu koulutus sekä tutkintora-
kenne 

Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja 
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteelli-
siä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. 
Yliopistot voivat järjestää myös täydennys-
koulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, 
tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta 
ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mitä 
tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan suo-
rittaa (koulutusvastuu), säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. Yliopistoissa 
suoritettavien korkeakoulututkintojen ase-
masta korkeakoulututkintojen järjestelmässä 
säädetään valtioneuvoston asetuksella. Kou-
lutusvastuun tarkemmasta jakautumisesta yli-
opistojen kesken, erikoistumiskoulutusten 
aloista ja koulutusohjelmista sekä siitä, mitä 
erikoistumiskoulutusten aloja ja koulutusoh-
jelmia kussakin yliopistossa on, säädetään 
opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, 
joka valmistellaan yhteistyössä yliopistojen 
kanssa.  

7 § 

Tutkinnot ja muu koulutus sekä tutkintora-
kenne 

Yliopistoissa voidaan suorittaa alempia ja 
ylempiä korkeakoulututkintoja sekä tieteelli-
siä, taiteellisia ja ammatillisia jatkotutkintoja. 
Yliopistot voivat järjestää myös erikoistu-
miskoulutusta, tutkintojen osia sisältävää 
koulutusta avoimena yliopisto-opetuksena tai 
muutoin erillisinä opintoina ja täydennyskou-
lutusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

Yliopistoissa suoritettavista tutkinnoista, 
tutkintojen tavoitteista, opintojen rakenteesta 
ja muista opintojen perusteista sekä siitä, mi-
tä tutkintoja kussakin yliopistossa voidaan 
suorittaa (koulutusvastuu), säädetään tar-
kemmin valtioneuvoston asetuksella. Yli-
opistoissa suoritettavien korkeakoulututkin-
tojen asemasta korkeakoulututkintojen järjes-
telmässä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella. Koulutusvastuun tarkemmasta jakau-
tumisesta yliopistojen kesken, säädetään ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella, joka 
valmistellaan yhteistyössä yliopistojen kans-
sa. 
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 7 a § 

Erikoistumiskoulutukset 

Yliopistojen erikoistumiskoulutukset ovat 
korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettaviksi 
tarkoitettuja, jo työelämässä toimineille 
suunnattuja ammatillista kehittymistä ja eri-
koistumista edistäviä koulutuksia, joiden ta-
voitteena on tuottaa osaamista sellaisilla 
asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markki-
naehtoisesti toteutettua koulutustarjontaa. 

Erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoit-
teista ja vähimmäislaajuudesta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. Erikoistumis-
koulutuksena ei järjestetä koulutusta, jota 
yliopisto järjestää 5 §:n 2 momentin mukai-
sena liiketoimintana. 

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjes-
tää vain koulutus, jonka perusteista on sovit-
tu yliopistojen keskinäisessä yhteistyössä. 
Sopimusmenettelyn aikana on tehtävä yhteis-
työtä työ- ja elinkeinoelämän edustajien 
kanssa. Erikoistumiskoulutuksesta sopimises-
ta, sopimuksen sisällöstä ja koulutuksen jär-
jestämisestä annetaan tarkempia säännöksiä 
valtioneuvoston asetuksella. 

Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopi-
muksista pidetään julkista luetteloa. Julkises-
ta luettelosta ja siihen merkittävistä tiedoista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
36�§ 

Opiskelijaksi ottaminen 

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää 
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä 
tutkinnoista tai jatkotutkintoa. 

 
— — — — — — — — — — — — — — 

36 § 

Opiskelijaksi ottaminen 

Opiskelijat ottaa yliopisto. Opiskelija ote-
taan suorittamaan sekä alempaa että ylempää 
korkeakoulututkintoa, jompaakumpaa näistä 
tutkinnoista, jatkotutkintoa tai erikoistumis-
koulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
37 § 

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin 

Pelkästään alempaan korkeakoulututkin-
toon tai sekä alempaan että ylempään kor-

37 § 

Kelpoisuus korkeakoulututkintoon johtaviin 
opintoihin ja erikoistumiskoulutukseen 

Pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon 
tai sekä alempaan että ylempään korkeakoulu-
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keakoulututkintoon johtaviin opintoihin voi-
daan ottaa opiskelijaksi henkilö, joka on suo-
rittanut: 

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä an-
netussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkin-
non; 

2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat 
opinnot; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (631/1998) tarkoitetun amma-
tillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon, 
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan 
aikaisemman tutkinnon; taikka 

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

Mitä 1 momentissa säädetään kelpoisuu-
desta korkeakoulututkintoon johtaviin opin-
toihin, koskee myös kelpoisuutta ylempään 
korkeakoulututkintoon johtavaan koulutuk-
seen, jonka yliopisto järjestää siten, ettei 
koulutukseen kuulu alempaa korkeakoulu-
tutkintoa. 

Pelkästään ylempään korkeakoulututkin-
toon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opis-
kelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan alemman korkeakoulututkin-
non; 

2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkin-
non; taikka 

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, jo-
ka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Yliopisto voi edellyttää, että 3 momentissa 
tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkin-
toon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu 
henkilö suorittaa enintään yhden vuoden 
opintoja edellyttävän määrän täydentäviä 
opintoja koulutuksessa tarvittavien valmiuk-
sien saavuttamiseksi. Otettaessa opiskelija 
pelkästään oikeustieteen maisterin tutkintoon 
johtaviin opintoihin, 3 momentissa tarkoitet-
tu soveltuva tutkinto on oikeusnotaarin tut-
kinto tai sitä vastaava ulkomainen koulutus, 
joka asianomaisessa maassa antaa kelpoi-
suuden vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkin-
toon johtaviin opintoihin voidaan ottaa opis-
kelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulutut-

tutkintoon johtaviin opintoihin voidaan ottaa 
opiskelijaksi henkilö, joka on suorittanut: 

1) ylioppilastutkinnon järjestämisestä anne-
tussa laissa (672/2005) tarkoitetun tutkinnon; 

2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen 
perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat 
opinnot; 

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitetun ammatilli-
sen perustutkinnon, ammattitutkinnon, eri-
koisammattitutkinnon tai niitä vastaavan ai-
kaisemman tutkinnon; taikka 

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asianomai-
sessa maassa antaa kelpoisuuden vastaaviin 
korkeakouluopintoihin. 

Mitä 1 momentissa säädetään kelpoisuudes-
ta korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin, 
koskee myös kelpoisuutta ylempään korkea-
koulututkintoon johtavaan koulutukseen, jon-
ka yliopisto järjestää siten, ettei koulutukseen 
kuulu alempaa korkeakoulututkintoa. 

Pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon 
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijak-
si henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan alemman korkeakoulututkin-
non; 

2) soveltuvan ammattikorkeakoulututkin-
non; taikka 

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka 
asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Yliopisto voi edellyttää, että 3 momentissa 
tarkoitettuihin ylempään korkeakoulututkin-
toon johtaviin opintoihin opiskelijaksi otettu 
henkilö suorittaa enintään yhden vuoden opin-
toja edellyttävän määrän täydentäviä opintoja 
koulutuksessa tarvittavien valmiuksien saa-
vuttamiseksi. Otettaessa opiskelija pelkästään 
oikeustieteen maisterin tutkintoon johtaviin 
opintoihin, 3 momentissa tarkoitettu soveltuva 
tutkinto on oikeusnotaarin tutkinto tai sitä 
vastaava ulkomainen koulutus, joka asian-
omaisessa maassa antaa kelpoisuuden vastaa-
viin korkeakouluopintoihin. 

Tieteelliseen tai taiteelliseen jatkotutkintoon 
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskelijak-
si henkilö, joka on suorittanut: 

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin-
non; 

2) soveltuvan ylemmän ammattikorkeakou-
lututkinnon; taikka 
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kinnon; 
2) soveltuvan ylemmän ammattikorkea-

koulututkinnon; taikka 
3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, jo-

ka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai tai-
teelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoi-
hin opiskelijaksi ottamansa henkilön suorit-
tavan tarvittavan määrän täydentäviä opinto-
ja koulutuksessa tarvittavien valmiuksien 
saavuttamiseksi. 

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

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulutut-
kinnon; taikka 

2) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, jo-
ka asianomaisessa maassa antaa kelpoisuu-
den vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Kelpoisuudesta ammatilliseen jatkotutkin-
toon johtaviin opintoihin säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 

Tässä pykälässä tarkoitettuihin opintoihin 
voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, 
jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja 
varten riittävät tiedot ja valmiudet. 

 

3) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka 
asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Yliopisto voi edellyttää tieteelliseen tai tai-
teelliseen jatkotutkintoon johtaviin opintoihin 
opiskelijaksi ottamansa henkilön suorittavan 
tarvittavan määrän täydentäviä opintoja kou-
lutuksessa tarvittavien valmiuksien saavutta-
miseksi. 

Ammatilliseen jatkotutkintoon johtaviin 
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi henkilö, 
joka on suorittanut: 

1) soveltuvan ylemmän korkeakoulututkin-
non; taikka 

2) soveltuvan ulkomaisen koulutuksen, joka 
asianomaisessa maassa antaa kelpoisuuden 
vastaaviin korkeakouluopintoihin. 

Kelpoisuudesta ammatilliseen jatkotutkin-
toon johtaviin opintoihin säädetään tarkem-
min valtioneuvoston asetuksella. 

Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa 
opiskelijaksi soveltuvan korkeakoulututkinnon 
suorittanut. 

Tässä pykälässä tarkoitettuihin opintoihin 
voidaan ottaa opiskelijaksi myös henkilö, jol-
la yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja 
varten riittävät tiedot ja valmiudet. 

 
44 § 

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hy-
väksilukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan yli-

opiston päätöksen mukaisesti lukea hyväk-
seen muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa 
korkeakoulussa taikka muussa oppilaitokses-
sa suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkin-
toon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla 
opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätök-
sen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata 
tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla ta-
voin osoitetulla osaamisella. 

44 § 

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hy-
väksilukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelija saa tutkintoa tai erikoistumis-

koulutusta suorittaessaan yliopiston päätök-
sen mukaisesti lukea hyväkseen muussa ko-
timaisessa tai ulkomaisessa korkeakoulussa 
taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan 
opintoja sekä korvata tutkintoon tai erikois-
tumiskoulutukseen kuuluvia opintoja muilla 
samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa 
yliopiston päätöksen mukaisesti lukea hyväk-
seen sekä korvata tutkintoon tai erikoistumis-
koulutukseen kuuluvia opintoja myös muulla 
tavoin osoitetulla osaamisella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 

20. 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
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leen 7 §:n 3 momentin nojalla annetun val-
tioneuvoston asetuksen ja tai opetus- ja kult-
tuuriministeriön asetuksen mukaisia erikois-
tumiskoulutuksia voidaan järjestää 31 päi-
vään joulukuuta 2016 asti tai siihen asti kun-
nes ennen mainittua ajankohtaa aloittaneet 
sitä suorittavat opiskelijat saavat nämä opin-
tonsa suoritetuksi. 

——— 
————— 
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2. 

Laki 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoululain (932/2014) 10 §:n 1 momentti, 28 §:n 1 momentti ja 37 

§:n 2 momentti, sekä 
lisätään lakiin uusi 11 a § ja 25 §:ään uusi 5 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

10 § 

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille 
myönnetyn toimiluvan rajoissa korkeakoulu-
tutkintoon johtavaa opetusta ja ammatillista 
opettajankoulutusta. Lisäksi ammattikorkea-
koulu voi järjestää tutkintojen osia sisältävää 
koulutusta avoimena ammattikorkeakoulu-
opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina 
sekä ammatillisia erikoistumisopintoja ja 
muuta aikuiskoulutusta. Ammattikorkeakoulu 
antaa todistuksia ammattikorkeakoulussa suo-
ritetuista opinnoista. Ammattikorkeakoulun 
antamista todistuksista säädetään valtioneu-
voston asetuksella. 

— — — — — — — — — — — — — — 

10 § 

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus 

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille 
myönnetyn toimiluvan rajoissa korkeakoulu-
tutkintoon johtavaa opetusta ja ammatillista 
opettajankoulutusta. Ammattikorkeakoulu 
voi järjestää myös erikoistumiskoulutusta, 
tutkintojen osia sisältävää koulutusta avoi-
mena ammattikorkeakouluopetuksena tai 
muutoin erillisinä opintoina sekä täydennys-
koulutusta. Ammattikorkeakoulu antaa todis-
tuksia ammattikorkeakoulussa suoritetuista 
opinnoista. Ammattikorkeakoulun antamista 
todistuksista säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
 11 a § 

Erikoistumiskoulutukset 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskoulu-
tukset ovat korkeakoulututkinnon jälkeen 
suoritettaviksi tarkoitettuja, jo työelämässä 
toimineille suunnattuja ammatillista kehitty-
mistä ja erikoistumista edistäviä koulutuksia, 
joiden tavoitteena on tuottaa osaamista sel-
laisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole 
markkinaehtoisesti toteutettua koulutustar-
jontaa. 

Erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoit-
teista ja vähimmäislaajuudesta säädetään 
valtioneuvoston asetuksella. Erikoistumis-
koulutuksena ei järjestetä koulutusta, jota 
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ammattikorkeakoulu järjestää 5 §:n 3 mo-
mentin mukaisena liiketoimintana. 

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjes-
tää vain koulutus, jonka perusteista on sovit-
tu ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yh-
teistyössä. Sopimusmenettelyn aikana on teh-
tävä yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän 
edustajien kanssa. Erikoistumiskoulutuksesta 
sopimisesta, sopimuksen sisällöstä ja koulu-
tuksen järjestämisestä annetaan tarkempia 
säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopi-
muksista pidetään julkista luetteloa. Julkises-
ta luettelosta ja siihen merkittävistä tiedoista 
säädetään tarkemmin valtioneuvoston ase-
tuksella. 

 
 25 § 

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa 

opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltu-
van korkeakoulututkinnon taikka jolla am-
mattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tie-
dot ja taidot opintoja varten. 

 
28 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaan-
ottaminen 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu. 
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammattikor-
keakoulututkintoa tai ylempää ammattikor-
keakoulututkintoa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

28 § 

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaan-
ottaminen 

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu. 
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammattikor-
keakoulututkintoa, ylempää ammattikorkea-
koulututkintoa tai erikoistumiskoulutusta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
37 § 

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hy-
väksilukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan am-

mattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lu-
kea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ul-
komaisessa korkeakoulussa taikka muussa 
oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä 
korvata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla 

37 § 

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen hy-
väksilukeminen 

— — — — — — — — — — — — — —  
Opiskelija saa tutkintoa tai erikoistumis-

koulutusta suorittaessaan ammattikorkeakou-
lun päätöksen mukaisesti lukea hyväkseen 
muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa kor-
keakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa 
suorittamiaan opintoja sekä korvata tutkin-
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samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa 
ammattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti 
lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuu-
luvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla 
osaamisella.  

toon tai erikoistumiskoulutukseen kuuluvia 
opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. 
Opiskelija saa ammattikorkeakoulun päätök-
sen mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata 
tutkintoon tai erikoistumiskoulutukseen kuu-
luvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla 
osaamisella. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan  päivänä kuuta 

20. 
Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-

leiden säännösten mukaisia ammatillisia eri-
koistumisopintoja voidaan järjestää 31 päi-
vään joulukuuta 2016 asti tai siihen asti kun-
nes ennen mainittua ajankohtaa aloittaneet 
erikoistumisopintoja suorittavat opiskelijat 
ovat saaneet nämä opintonsa suoritetuksi. 

——— 
 



 HE 241/2014 vp  
  

 

46 

Asetusluonnokset 

1. 

Valtioneuvoston asetus 

yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
kumotaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvon asetuksen (794/2004) 11 § ja 24 §, 
muutetaan asetuksen 1 § ja 26 § sekä asetuksen nimike, sellaisena kuin niistä 1 § on asetuk-

sessa 1136/2009 ja 26 § asetuksessa 1039/2013, sekä 
lisätään asetukseen uusi 4 a luku seuraavasti: 

 
1 § 

Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa 
(558/2009) tarkoitetuissa yliopistoissa suori-
tettavista alemmista ja ylemmistä korkeakou-
lututkinnoista tieteellisistä ja taiteellisista jat-
kotutkinnoista sekä erikoistumiskoulutuksis-
ta. Yliopistoissa suoritettavista ammatillisista 
jatkotutkinnoista säädetään erikseen. 
 

4 a luku 

Erikoistumiskoulutus 

20 a § 

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ja osaa-
misen osoittaminen 

Yliopistojen erikoistumiskoulutuksen ta-
voitteena on, että opiskelija koulutustaustan-
sa ja työkokemuksensa pohjalta: 

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantun-
tijatehtävissä yliopistolain 7 a §:n 3 momen-
tin mukaisessa sopimusmenettelyssä määri-
tellyllä työelämän osa-alueella 

2) hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän 
tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen 
yhteydet toimintaympäristöön 

3) pystyy tieteellistä tutkimustietoa tai tai-
teellisen toiminnan menetelmiä hyödyntäen 
analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään 
erikoistumisalansa ammatillisia käytäntöjä 

4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja –
verkostoissa oman erikoistumisalansa asian-
tuntijana. 

Asiantuntemus osoitetaan tavalla, joka 
määritellään yliopistolain 7 a §:n 3 momen-
tissa säädetyssä sopimusmenettelyssä. 
 

20 b § 

Erikoistumiskoulutuksen laajuus 

Erikoistumiskoulutukset ovat vähintään 30 
opintopisteen laajuisia. 
 

20 c § 

Erikoistumiskoulutuksesta sopiminen 

Yliopistolain 7 a §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun sopimuksen syntyminen edellyttää, että 
sopimuksen sopijaosapuolet muodostavat 
niiden yliopistojen enemmistön, joilla on tä-
män asetuksen liitteessä säädetty koulutus-
vastuu sillä koulutusalalla, jolla erikoistu-
miskoulutus järjestetään. Työelämää edusta-
vat tahot sekä se tapa, jolla työelämän edus-
tajat ovat osallistuneet sopimusmenettelyyn, 
on kirjattava sopimukseen. 

Erikoistumiskoulutusta koskevassa sopi-
muksessa on sovittava ainakin järjestettävän 
erikoistumiskoulutuksen nimestä, laajuudes-
ta, tavoitteista, kohderyhmästä sekä opiskeli-
jan asiantuntemuksen osoittamisesta. 

Yliopisto voi liittyä erikoistumiskoulutusta 
koskevaan sopimukseen myös sopimuksen 
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tekemisen jälkeen. Alkuperäisillä sopijaosa-
puolilla on velvollisuus hyväksyä sopijaosa-
puoliksi kaikki ne yliopistot, joilla on tässä 
asetuksessa sekä yliopistolain 7 §:n 3 mo-
mentin nojalla annetussa opetus- ja kulttuu-
riministeriön asetuksessa säädetty koulutus-
vastuu sillä alalla, jolla erikoistumiskoulutus 
järjestetään. Sopimukseen liitytään allekir-
joittamalla alkuperäinen sopimusasiakirja. 
 

20 d § 

Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen 

Yliopistot voivat järjestää erikoistumiskou-
lutusta koulutusvastuidensa mukaan. Erikois-
tumiskoulutuksen järjestäminen edellyttää, 
että yliopisto on osapuolena 20 c §:ssä tar-
koitetussa sopimuksessa. 
 

20 e § 

Erikoistumiskoulutuksia koskeva julkinen lu-
ettelo 

Erikoistumiskoulutuksia koskevaan julki-
seen luetteloon merkitään tiedot yliopistolain 
7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen 
sopimusosapuolista, sopimuksen voimassa-
olosta sekä sopimuksessa sovituista erikois-
tumiskoulutuksen nimestä ja sen perusteista. 
Luetteloon merkittäviä perusteita ovat järjes-
tettävän koulutuksen laajuus, tavoitteet ja 
kohderyhmä. Luetteloon voidaan merkitä 
myös muita sopimusta koskevia tarpeellisia 
tietoja. Luetteloa pitää Opetushallitus. 

Sopimusosapuolilla on velvollisuus ilmoit-
taa sopimusta koskevat tiedot julkiseen luet-
teloon. Vastaava velvollisuus ilmoittaa eri-
koistumiskoulutuksen tiedot luetteloon on 
myös yliopistolla, joka järjestää erikoistu-
miskoulutusta omaan päätökseensä perustuen 
sen vuoksi, ettei kyseisellä erikoistumisalalla 
ole muita koulutusvastuullisia yliopistoja. 

Opetushallitus pitää sähköisesti yleisön 
nähtävillä tiedostoa voimassa olevista eri-
koistumiskoulutuksia koskevista sopimuksis-
ta. 
 
 
 

26 § 

Todistukset 

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan alemmasta ja ylemmästä korkea-
koulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta 
tulee käydä ilmi: 

1) tutkintonimike ja koulutusala; 
2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava 

kokonaisuus taikka koulutusohjelma; 
3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä eri-

koistumiskoulutus; 
4) tutkinnon keskeinen sisältö; 
5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitai-

toa merkittäessä on otettava huomioon suo-
men ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta 
valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston 
asetuksen (481/2003) 19 §. 

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta 
tutkinnosta antamaan todistukseen sovelle-
taan, mitä 1 momentin 1—4 kohdassa sääde-
tään. 

Yliopistolain 11 §:n 2 momentin mukaises-
ta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä 
suoritetusta tutkinnosta annetaan myös suo-
men- tai ruotsinkielinen tutkintotodistus ja 
asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruot-
sinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liittees-
sä mainittu englanninkielinen tutkintonimike. 

Jos tutkintoon johtava koulutus on järjes-
tetty 3 §:n 2 momentin mukaisesti yhteen tai 
useampaan tutkintoon johtavana koulutukse-
na yhdessä yhden tai useamman suomalaisen 
tai ulkomaisen yliopiston kanssa, todistuk-
sesta tulee käydä ilmi saman koulutuksen pe-
rusteella myönnettävät muut tutkinnot ja tut-
kintotodistukset sekä tutkinnon myöntäneet 
muut yliopistot. 

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan erikoistumiskoulutuksesta todis-
tuksen. Todistuksesta tulee käydä ilmi eri-
koistumiskoulutuksen nimi ja koulutuksen 
keskeinen sisältö. 

Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorit-
tanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tut-
kintotodistukseen tai todistukseen erityisesti 
kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen. 
Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistos-
ta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai to-
distuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opin-
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tosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemas-
ta koulutusjärjestelmässä. 

Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle to-
distuksen tämän suorittamista opinnoista 
myös opiskelun kestäessä. 

Jos tutkintoon sisältyy 19 §:ssä tarkoitettu-
ja opettajankoulutuksen opintoja, tutkintoto-
distukseen merkitään opintojen tuottama ope-
tustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetussa asetuksessa (986/1998) tar-
koitettu kelpoisuus. 

Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä 
tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoi-

hin kuuluva opintosuoritus, voi hakemukses-
ta antaa todistuksen siitä, että hakija on 
muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuus-
vaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut 
hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tie-
dot ja taidot. Yliopisto voi asettaa todistuk-
sen antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa 
täydentäviä opintoja. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan  1 päivänä 

tammikuuta 2015  

————— 
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2. 

Valtioneuvoston asetus 

ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta 

 
Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti 
muutetaan ammattikorkeakoulutuista annetun valtioneuvoston asetuksen (/2014) 10 § 1 

momentti, sekä 
lisätään asetuksen 3 §:ään uusi 7 momentti sekä asetukseen uudet 6a–c § ja17 a §, seuraa-

vasti: 
 
 

3 § 

Opintojen mitoitus ja laajuus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erikoistumiskoulutusten laajuus on vähin-

tään 30 opintopistettä. 
 

6 a § 

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ja osaa-
misen osoittaminen 

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskou-
lutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulu-
tustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta: 

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantun-
tijatehtävissä ammattikorkeakoululain 
11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimus-
menettelyssä määritellyllä työelämän osa-
alueella. 

2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän 
syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen 
kokonaisuuden hallinnan  

3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa 
ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimuk-
seen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin 

4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -
verkostoissa oman erityisalansa asiantuntija-
na 

Asiantuntemus osoitetaan tavalla, joka 
määritellään ammattikorkeakoululain 
11 a §:n 2 momentissa säädetyssä sopimus-
menettelyssä. 

6 b § 

Erikoistumiskoulutuksesta sopiminen 

Ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun sopimuksen syntyminen 
edellyttää, että sopimuksen sopijaosapuolet 
muodostavat niiden ammattikorkeakoulujen 
enemmistön, jotka antavat ammattikorkea-
koulututkintoon ja siihen liitettävään tutkin-
tonimikkeeseen johtavaa koulutusta sillä alal-
la, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään. 
Työelämää edustavat tahot sekä se tapa, jolla 
työelämän edustajat ovat osallistuneet sopi-
musmenettelyyn, on kirjattava sopimukseen. 

Erikoistumiskoulutusta koskevassa sopi-
muksessa on sovittava ainakin järjestettävän 
erikoistumiskoulutuksen nimestä, koulutuk-
sen laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä 
sekä opiskelijan asiantuntemuksen osoittami-
sesta. 

Ammattikorkeakoulu voi liittyä erikoistu-
miskoulutusta koskevaan sopimukseen myös 
sopimuksen tekemisen jälkeen. Alkuperäisil-
lä sopijaosapuolilla on velvollisuus hyväksyä 
sopijaosapuoliksi kaikki ne ammattikorkea-
koulut, jotka antavat ammattikorkeakoulutut-
kintoon ja siihen liitettävään tutkintonimik-
keeseen johtavaa koulutusta sillä alalla, jolla 
erikoistumiskoulutus järjestetään. Sopimuk-
seen liitytään allekirjoittamalla alkuperäinen 
sopimusasiakirja. 
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6 c § 

Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen 

Erikoistumiskoulutusta voivat järjestää ne 
ammattikorkeakoulut, jotka antavat ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta 
toimiluvan mukaisissa tutkinnoissa ja tutkin-
tonimikkeissä sillä alalla, jolla erikoistumis-
koulutus järjestetään. Erikoistumiskoulutuk-
sen järjestäminen edellyttää, että ammatti-
korkeakoulu on osapuolena ammattikorkea-
koululain 11 a §:n 3 momentissa tarkoitetus-
sa sopimuksessa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 § 

Todistukset 

Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle 
hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintoto-
distuksen. Myös erikoistumiskoulutuksen 
suorittamisesta annetaan todistus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

17 a § 

Erikoistumiskoulutuksia koskeva julkinen lu-
ettelo 

Erikoistumiskoulutuksia koskevaan julki-
seen luetteloon merkitään tiedot ammattikor-
keakoululain 11 a §:n 3 momentissa tarkoite-
tun sopimuksen sopimusosapuolista, sopi-
muksen voimassaolosta sekä sopimuksessa 
sovituista erikoistumiskoulutuksen nimestä ja 
sen perusteista. Luetteloon merkittäviä perus-
teita ovat järjestettävän koulutuksen laajuus, 
tavoitteet ja kohderyhmä. Luetteloon voidaan 
merkitä myös muita sopimusta koskevia tar-
peellisia tietoja. Luetteloa pitää Opetushalli-
tus. 

Sopimusosapuolilla on velvollisuus ilmoit-
taa sopimusta koskevat tiedot julkiseen luet-
teloon. Vastaava velvollisuus ilmoittaa eri-
koistumiskoulutuksen tiedot luetteloon on 
myös ammattikorkeakoululla, joka järjestää 
erikoistumiskoulutusta omaan päätökseensä 
perustuen sen vuoksi, ettei kyseisellä erikois-
tumisalalla ole muita koulutusvastuullisia 
ammattikorkeakouluja. 

Opetushallitus pitää sähköisesti yleisön 
nähtävillä tiedostoa voimassa olevista eri-
koistumiskoulutuksia koskevista sopimuksis-
ta. 

——— 
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-

mikuuta 2015. 
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