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Ammattikorkeakoululaki

N:o 351

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan opetusministeriön
toimialaan kuuluviin ammattikorkeakoului-
hin.

2 §

Ammattikorkeakoulujen asema koulutusjär-
jestelmässä

Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakou-
lujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yli-
opistot muodostavat yhdessä korkeakoululai-
toksen.

3 §

Ammattikorkeakoulun itsehallinto ja jäsenet

Ammattikorkeakoululla on sisäisissä asiois-
saan itsehallinto.

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

4 §

Ammattikorkeakoulujen tehtävät

Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on an-
taa työelämän ja sen kehittämisen vaatimuk-
siin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtö-
kohtiin perustuvaa korkeakouluopetusta am-
matillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön
ammatillista kasvua ja harjoittaa ammattikor-
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keakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää
ja aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeino-
rakenteen huomioon ottavaa soveltavaa tut-
kimus- ja kehitystyötä.

Ammattikorkeakoulut antavat ja kehittävät
aikuiskoulutusta työelämäosaamisen ylläpitä-
miseksi ja vahvistamiseksi.

Ammattikorkeakoulu voi antaa ammatillis-
ta opettajankoulutusta sen mukaan kuin siitä
erikseen säädetään.

5 §

Yhteistyö toimintaympäristön kanssa

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään
suorittaessaan olla erityisesti omalla alueel-
laan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelä-
män sekä suomalaisten ja ulkomaisten kor-
keakoulujen samoin kuin muiden oppilaitos-
ten kanssa.

2 luku

Ammattikorkeakoulun ylläpitäminen

6 §

Ammattikorkeakoulun toimilupa

Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai
kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle suoma-
laiselle yhteisölle tai säätiölle ammattikorkea-
koulun toimiluvan. Luvan myöntämisen edel-
lytyksenä on, että ammattikorkeakoulu on
koulutustarpeen vaatima ja täyttää ammatti-
korkeakoululle asetettavat laatu- ja muut
vaatimukset.

Toimiluvan saajalla on oikeus ylläpitää
ammattikorkeakoulua, jossa annetaan ammat-
tikorkeakouluopetusta toimiluvassa määrätyn
koulutustehtävän mukaisesti. Toimiluvassa
voidaan ammattikorkeakoululle määrätä
myös sen tehtäviin kohdistuvia kehittämis- ja
muita velvoitteita.

Valtioneuvosto voi toimiluvan saajaa kuul-
tuaan peruuttaa toimiluvan kokonaan tai
osittain, jos koulutustarpeen olennaiset muu-
tokset tai muut ammattikorkeakoulun ylläpi-
tämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät taikka
jos ammattikorkeakoulun toiminta ei täytä 1
ja 2 momentissa tarkoitettuja vaatimuksia ja
velvoitteita.

7 §

Koulutustehtävä

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

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

3 luku

Toiminnan ohjaus ja arviointi

8 §

Tavoitteiden asettaminen

Valtioneuvosto hyväksyy, sen mukaan kuin
valtioneuvoston asetuksella tarkemmin sää-
detään, määrävuosiksi kerrallaan koulutuksen
ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman, joka
sisältää ammattikorkeakoulujen yleiset kehit-
tämistavoitteet.

Opetusministeriö ja ammattikorkeakoulun
ylläpitäjä yhdessä ammattikorkeakoulun
kanssa sopivat määrävuosiksi kerrallaan am-
mattikorkeakoulun toiminnalle asetettavista,
kansallisen korkeakoulupolitiikan kannalta
keskeisistä tavoitteista ja niiden seurannasta
sekä keskeisistä valtakunnallisista kehittämis-
hankkeista.

Milloin ammattikorkeakoulukohtaisia mää-
rällisiä tavoitteita ei saada muutoin valtakun-
nallisesti tai alueellisesti yhteensovitetuiksi,
opetusministeriö voi päättää ammattikorkea-
kouluissa opintonsa aloittavien määristä aloi-
tuspaikkojen kokonaismääränä ja tarvittaessa
kokonaan tai osittain tutkinnoittain.

9 §

Laadunarviointi

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

Ammattikorkeakoulun tulee julkistaa jär-
jestämänsä arvioinnin tulokset.

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

4 luku

Ammattikorkeakoulun hallinto

10 §

Sisäiset hallintoelimet

Ammattikorkeakoulun sisäistä hallintoa
hoitavat hallitus ja rehtori.

11 §

Hallitus

Hallituksen puheenjohtajana toimii rehtori.
Hallituksessa ovat lisäksi edustettuina am-
mattikorkeakoulun muu johto, päätoimiset
opettajat, muu päätoiminen henkilöstö ja
päätoimiset opiskelijat sekä elinkeino- ja
muun työelämän edustajat.

Kustakin 1 momentissa tarkoitetusta ryh-
mästä tulee jäseniä olla vähemmän kuin
puolet hallituksen koko jäsenmäärästä, kui-
tenkin niin, että elinkeino- ja muuta työelä-
mää edustavia jäseniä voi olla enintään
kolmannes hallituksen koko jäsenmäärästä.
Hallituksen jäsenillä voi olla varajäseniä.

Hallituksen jäsenten kokonaismäärästä ja 1
momentissa tarkoitettuihin ryhmiin kuuluvien
jäsenten lukumäärästä päättää ammattikor-
keakoulun ylläpitäjä. Jäsenten valinnasta
määrätään ammattikorkeakoulun säännöissä.

Hallituksen nimittää ammattikorkeakoulun
ylläpitäjä.

12 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on kehittää ammat-
tikorkeakoulun toimintaa.

Lisäksi hallituksen tehtävänä on:
1) tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle

ehdotus ammattikorkeakoulun toiminta- ja
taloussuunnitelmaksi sekä talousarvioksi;

2) päättää ammattikorkeakoululle myön-
nettyjen määrärahojen jakamisen perusteista;

3) tehdä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle
ehdotus koulutustehtävän muuttamista koske-
vasta esityksestä;

4) asettaa muut monijäseniset hallintoeli-
met;

5) hyväksyä ammattikorkeakoulun tutkin-
tosääntö;

6) hyväksyä sisäistä hallintoa koskevat am-
mattikorkeakoulun säännöt; sekä

7) käsitellä ja ratkaista muut sen tehtäväksi
säädetyt tai määrätyt taikka asian laadun
mukaan sille kuuluvat asiat.

13 §

Rehtori ja vararehtori

Rehtori johtaa ammattikorkeakoulun toi-
mintaa sekä käsittelee ja ratkaisee ammatti-
korkeakoulun sisäistä hallintoa koskevat asi-
at, jollei laissa, valtioneuvoston tai opetus-
ministeriön asetuksessa taikka ammattikor-
keakoulun säännöissä toisin säädetä tai mää-
rätä.

Rehtorin nimittää tai ottaa ammattikorkea-
koulun ylläpitäjä.

Rehtorin kelpoisuusvaatimuksista sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella.

Ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai
useampi vararehtori sen mukaan kuin am-
mattikorkeakoulun ylläpitäjä päättää.

14 §

Ylläpitäjän tehtävät

Sen lisäksi, mitä muualla tässä laissa
säädetään, ammattikorkeakoulun ylläpitäjän
tehtävänä on:

1) päättää ammattikorkeakoulun strategi-
sesta kehittämisestä;

2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta-
ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviosta;

3) tehdä valtioneuvostolle esitys ammatti-
korkeakoulun koulutustehtävän muuttamises-
ta; sekä

4) nimittää tarvittaessa ammattikorkeakou-
lulle valtuuskunta.
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5 luku

Opetus ja tutkinnot

15 §

Opetuskieli

Ammattikorkeakoulun opetuskieli on suo-
mi tai ruotsi. Kaksikielisen ammattikorkea-
koulun opetuskielinä ovat suomi ja ruotsi.
Opetuksessa sekä kuulusteluissa ja kokeissa
saadaan tarvittaessa käyttää muutakin kuin
ammattikorkeakoulun opetuskieltä sen mu-
kaan kuin ammattikorkeakoulu päättää.

16 §

Ammattikorkeakoulussa järjestettävän ope-
tuksen ja tutkimuksen vapaus

Ammattikorkeakoululla on 4 §:ssä tarkoi-
tettuja tehtäviä suoritettaessa opetuksen ja
tutkimuksen vapaus. Opetuksessa on kuiten-
kin noudatettava koulutuksen ja opetuksen
järjestämisestä annettuja säännöksiä ja mää-
räyksiä.

Ammattikorkeakoulun opetus on julkista.
Perustellusta syystä pääsyä opetusta seuraa-
maan voidaan rajoittaa.

17 §

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus

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

18 §

Tutkintojen perusteet

Ammattikorkeakoulututkinto on korkea-
koulututkinto. Ammattikorkeakoulututkinto-
jen asemasta korkeakoulututkintojen järjes-
telmässä säädetään valtioneuvoston asetuk-
sella.

Ammattikorkeakoulututkinnoista, tutkinto-

tavoitteista ja opintojen rakenteesta sekä
muista opintojen perusteista säädetään valtio-
neuvoston asetuksella ja määrätään sen no-
jalla ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Ammattikorkeakoulussa suoritettuun am-
mattikorkeakoulututkintoon liitetään asian-
omaisen koulutusalan nimi sekä tutkintonimi-
ke ja tarvittaessa lyhenne AMK. Tutkinnoista
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

19 §

Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opinnot järjestetään koulutusohjelmina sen
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella sää-
detään ja sen nojalla ammattikorkeakoulun
tutkintosäännössä määrätään.

Koulutusohjelmien ja niiden opetussuun-
nitelmien tulee olla laajuudeltaan vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden pää-
toimisten opintojen mittaisia. Erityisestä
syystä tutkinto voi olla neljääkin vuotta
laajempi.

Opetusministeriö päättää koulutusohjel-
mista ammattikorkeakoulun esityksestä sen
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
kemmin säädetään. Ammattikorkeakoulu
päättää koulutusohjelmien opetussuunnitel-
mista sen mukaan kuin ammattikorkeakoulun
tutkintosäännössä määrätään.

Ammattikorkeakoulussa voi olla koulutuk-
sen kehittämistä varten neuvottelukuntia.

6 luku

Opiskelijat

20 §

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opis-
kelijaksi henkilö, joka on suorittanut:

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non;

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

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
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netussa laissa (631/1998) tarkoitetun amma-
tillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon tai
niitä vastaavan aikaisemman tutkinnon sen
mukaan kuin opetusministeriön asetuksella
tarkemmin säädetään; tai

4) edellä 1—3 kohdassa tarkoitettuja tut-
kintoja vastaavat ulkomaiset opinnot.

Ammattikorkeakouluun voidaan ottaa opis-
kelijaksi myös muu kuin 1 momentissa
tarkoitettu henkilö, jolla ammattikorkeakoulu
katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot am-
mattikorkeakouluopintoja varten.

21 §

Opiskelijamäärä

Ammattikorkeakoulu päättää koulutusteh-
tävän rajoissa ammattikorkeakouluun vuosit-
tain otettavien opiskelijoiden määrästä, jollei
8 §:n 3 momentista muuta johdu.

22 §

Opiskelijavalinta

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

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

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

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

23 §

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoit-
tanut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla il-
moittautua ammattikorkeakouluun, minkä jäl-
keen hänet merkitään opiskelijaksi. Opiske-
lijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läs-
näolevaksi tai poissaolevaksi ammattikorkea-
koulun määräämällä tavalla.

24 §

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavat opinnot
asianomaisen koulutusohjelman ja sen ope-
tussuunnitelmien sekä ammattikorkeakoulun
tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden
mukaisesti.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1
momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään
yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajas-
sa. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoi-
tuksen perusteella olla poissa yhteensä kah-
den lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa
opintojen enimmäisaikaan. Muun opiskelijan
1 momentissa tarkoitettujen opintojen enim-
mäisajan perusteista määrätään ammattikor-
keakoulun tutkintosäännössä.

25 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut
23 §:ssä säädetyllä tavalla, menettää opiske-
luoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa
myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa
niitä, hänen on haettava ammattikorkeakou-
lulta uudelleen opiskeluoikeutta.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opinto-
jaan 24 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa,
menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammatti-
korkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänel-
le lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Opiskelija voi hakea ammattikorkeakoulun
hallitukselta kirjallisesti oikaisua opiskeluoi-
keuden menettämistä koskevaan päätökseen
14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saa-
tuaan.
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26 §

Opetuksen maksuttomuus

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus on opiskelijalle maksutonta.

Muussa opetuksessa voidaan periä maksu-
ja. Maksujen perusteista säädetään valtioneu-
voston asetuksella noudattaen soveltuvin
osin, mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista
perittävistä maksuista säädetään.

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta
perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivä-
nä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä
eräpäivästä lukien siten kuin korkolaissa
(633/1982) säädetään.

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

27 §

Opintosuoritusten arvioinnin oikaiseminen

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvioin-
tiperusteiden soveltamisesta opintosuorituk-
seensa. Menettelytavasta säädetään valtioneu-
voston asetuksella.

Opintosuorituksensa arviointiin tai muualla
suoritettujen opintojen hyväksilukemiseen
tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suul-
lisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin
suorittaneelta tai hyväksilukemisesta päätök-
sen tehneeltä opettajalta. Oikaisupyyntö on
tehtävä 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta,
jolloin opiskelijalla on ollut tilaisuus saada
arvioinnin tulokset sekä arviointiperusteiden
soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa.

Opiskelija, joka on tyytymätön 2 momen-
tissa tarkoitettuun päätökseen, voi hakea
siihen kirjallisesti oikaisua ammattikorkea-
koulun tutkintolautakunnalta 14 päivän ku-
luessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä
tiedon.

Tutkintolautakunnan tehtävistä ja kokoon-
panosta säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

28 §

Opiskelijan kurinpito

Opiskelijaa, joka on ammattikorkeakoulus-
sa syyllistynyt vilppiin tai muutoin rikkonut
ammattikorkeakoulun järjestystä, voidaan ku-
rinpidollisesti rangaista rikkomuksen vaka-
vuudesta riippuen varoituksella tai erottamal-
la hänet määräajaksi, enintään yhdeksi vuo-
deksi. Ennen asian ratkaisemista opiskelijalle
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi asiassa.

Opiskelijalle annettavasta varoituksesta
päättää rehtori ja opiskelijan erottamisesta
määräajaksi ammattikorkeakoulun hallitus.

7 luku

Opettajat ja muu henkilöstö

29 §

Opettajat ja muu henkilöstö

Ammattikorkeakoulussa on yliopettajan ja
lehtorin virkoja ja toimia.

Ammattikorkeakoulussa voi olla tuntiopet-
tajia ja luennoitsijoita.

Opettajat nimittää tai ottaa ammattikorkea-
koulu.

30 §

Opettajien kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät

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

31 §

Kunnallisen ja yksityisen ammattikorkeakou-
lun henkilöstön asema

Kunnallisen ammattikorkeakoulun virkoi-
hin, niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin
noudatetaan, mitä kuntalaissa (365/1995) ja
kunnallisesta viranhaltijasta annetussa laissa
(304/2003) säädetään, jollei tässä laissa toisin
säädetä.
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Yksityisen ammattikorkeakoulun toimiin,
niiden haltijoihin ja väliaikaisiin hoitajiin
noudatetaan, mitä työsopimuslaissa (55/2001)
säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.

8 luku

Rahoitus

32 §

Perusrahoitus

Ammattikorkeakoulujen ylläpitäjille
myönnetään perusrahoitusta ammattikorkea-
koulun opiskelijamäärän ja opiskelijaa koh-
den määrätyn yksikköhinnan perusteella siten
kuin opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta
annetussa laissa (635/1998) säädetään.

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle myön-
netään ammattikorkeakoulun perustamishan-
ketta varten valtionosuutta siten kuin opetus-
ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetussa
laissa säädetään.

33 §

Hanke- ja tuloksellisuusrahoitus sekä ammat-
tikorkeakoulujen yhteisten menojen rahoitus

Opetusministeriö voi myöntää ammattikor-
keakoulun ylläpitäjälle hankerahoitusta am-
mattikorkeakoulun toiminnan kehittämiseen
ja tukemiseen valtion talousarvioon otetun
määrärahan rajoissa.

Opetusministeriö voi myöntää ammattikor-
keakoulun ylläpitäjälle ammattikorkeakoulun
tuloksellisen toiminnan perusteella tuloksel-
lisuusrahoitusta valtion talousarvioon otetun
määrärahan rajoissa.

Opetusministeriö voi valtion talousarvioon
otetun määrärahan rajoissa rahoittaa kaikille
ammattikorkeakouluille yhteisiä niiden toi-
mintaa tukevia toimintoja ja hankkeita.

34 §

Ammatillisen opettajankoulutuksen rahoitus

Opetusministeriö myöntää ammattikorkea-
koulujen ylläpitäjille ammatillista opettajan-

koulutusta varten valtionavustusta siten kuin
opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta an-
netussa laissa säädetään.

35 §

Kuntien rahoitusosuus ammattikorkeakoulu-
jen kustannuksista

Kunnat osallistuvat ammattikorkeakoulu-
jen 32 §:ssä säädetyn rahoituksen perusteena
oleviin kustannuksiin sen mukaan kuin ope-
tus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetus-
sa laissa säädetään.

36 §

Muu rahoitus

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjä voi ottaa
vastaan ammattikorkeakoulun toimintaa ja
sen kehittämistä varten avustuksia ja lahjoi-
tuksia.

37 §

Valtionavustuslain säännösten soveltaminen

Tämän lain mukaisiin valtionavustuksiin
sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).
Valtionavustuslakia ei sovelleta kuitenkaan
33 §:n 2 momentissa tarkoitettuun tuloksel-
lisuusrahoitukseen.

9 luku

Erinäiset säännökset

38 §

Ammattikorkeakoulujen yhteistyö

Ammattikorkeakoulut voivat sopia yhtei-
sistä koulutus- ja tutkimusyksiköistä samalla
alueella sijaitsevien ammattikorkeakoulujen
toiminnan yhteensovittamiseksi tai yhteisten
hankkeiden, tutkimus- ja kehitystyön tai
muun yhteistoiminnan edistämiseksi.

1757N:o 351



39 §

Ammattikorkeakoulun nimen ja tutkintonimik-
keen käyttö

Ammattikorkeakoulun nimeä saa käyttää
vain tässä laissa tarkoitetusta ammattikorkea-
koulusta.

Ammattikorkeakoulututkinnon tutkinto-
nimikettä saa käyttää vain ammattikorkea-
koulussa suoritetuista tutkinnoista.

40 §

Tietojensaantioikeus

Ammattikorkeakoululla on tehtäviään hoi-
taessaan oikeus saada valtion ja kunnan
viranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja
järjestämisen kannalta tarpeelliset tilastotie-
dot ja muut vastaavat tiedot.

Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä toi-
mittaa opetusministeriölle sen määräämät
koulutuksen arvioinnin, kehittämisen, tilas-
toinnin ja seurannan edellyttämät tiedot.

41 §

Eräiden hallintoasian käsittelyä koskevien
säännösten soveltaminen

Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua hal-
lintoasiaa ammattikorkeakoulussa noudate-
taan, mitä hallintomenettelylaissa (598/1982),
viranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) ja tiedoksiannosta
hallintoasioissa annetussa laissa (232/1966)
säädetään.

42 §

Muutoksenhaku

Ammattikorkeakoulun tämän lain ja sen
nojalla annetun asetuksen perusteella teke-
mään päätökseen haetaan muutosta valitta-
malla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä ammattikorkeakoulun päätoimi-
paikka sijaitsee, ja muutoin siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.

Päätökseen, johon saa 22, 25 tai 27 §:n
mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä annet-

tuun päätökseen haetaan muutosta valittamal-
la 1 momentissa tarkoitettuun hallinto-oikeu-
teen. Opintosuoritusten arviointia koskevaan
oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei
kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla.

Ammattikorkeakoulun päätökseen, joka
koskee ammattikorkeakoulun sääntöjä, tut-
kintosääntöä taikka koulutusohjelmaa, ope-
tussuunnitelmaa tai muuta opetuksen järjes-
telyä koskevaa määräystä, ei saa hakea
muutosta valittamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee
22 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista,
25 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden menet-
tämistä tai 28 §:ssä tarkoitettua opiskelijan
kurinpitoa, ei saa hakea muutosta valittamal-
la.

Opiskelijan määräaikaista erottamista kos-
keva päätös voidaan panna täytäntöön siitä
tehdystä valituksesta huolimatta, jollei am-
mattikorkeakoulu tai hallinto-oikeus toisin
määrää.

43 §

Suhde muuhun lainsäädäntöön

Ammattikorkeakoulun ylläpitäjän toimi-
valtaan kuuluvissa asioissa noudatetaan, mitä
kuntalaissa, osakeyhtiölaissa (734/1978) tai
säätiölaissa (109/1930) säädetään.

44 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

10 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

45 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003.

Tällä lailla kumotaan:
1) ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivä-
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nä maaliskuuta 1995 annettu laki (255/1995)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen;
sekä

2) eräistä ammattikorkeakouluopinnoista
annetun lain toimeenpanon edellyttämistä
järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995
annettu laki (258/1995) lukuun ottamatta lain
6 §:ää.

Aikaisempien säännösten mukaan valittu
ammattikorkeakoulun hallitus jatkaa tehtä-
vässään toimikautensa loppuun.

Lain 11 §:ssä tarkoitettua hallitusta ensim-
mäistä kertaa asetettaessa ja valittaessa 11 §:n
1 momentissa tarkoitettuja päätoimisia opet-
tajia, muuta päätoimista henkilöstöä ja pää-
toimisia opiskelijoita edustavien jäsenten va-
linnat tehdään ammattikorkeakoulun rehtorin
koolle kutsumissa eri ryhmien kokouksissa.

Ennen lain voimaatuloa voidaan ryhtyä sen
täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpitei-
siin.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 352

ammattikorkeakouluista

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 44 §:n nojalla:

1 luku

Ammattikorkeakoulun ylläpitäminen

1 §

Koulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun toimiala määrätään
ammattikorkeakoulun koulutustehtävässä
käyttämällä seuraavia koulutusaloja:

1) humanistinen ja kasvatusala;
2) kulttuuriala;
3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja

hallinnon ala;
4) luonnontieteiden ala;
5) tekniikan ja liikenteen ala;
6) luonnonvara- ja ympäristöala;
7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala; sekä
8) matkailu-, ravitsemis- ja talousala.
Ammattikorkeakoulun opiskelijapaikka-

määrä ammattikorkeakoulututkintoon johta-
vassa koulutuksessa määrätään ammattikor-
keakoulututkintoa suorittavien kokopäi-
väopiskelijoiden arvioidun viiden vuoden
keskimäärän perusteella.

2 luku

Ammattikorkeakoulun hallinto

2 §

Ammattikorkeakoulun jäsenet

Ammattikorkeakoulun jäseniä määriteltä-
essä päätoimiseksi opettajaksi ja muuhun
päätoimiseen henkilöstöön kuuluvaksi katso-
taan henkilö, joka on määrätty hoitamaan
enemmän kuin puolet viran tai toimen edel-
lyttämistä tehtävistä.

Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan am-
mattikorkeakoulututkintoon johtavassa kou-
lutuksessa oleva opiskelija, joka on ilmoit-
tautunut lukuvuonna läsnäolevaksi kokopäi-
väopiskelijaksi.

Päätoimiseksi opiskelijaksi katsotaan myös
opiskelijavaihtoon osallistuva vähintään lu-
kukauden 2 momentissa tarkoitettuja opintoja
harjoittava ulkomaalainen opiskelija.
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3 luku

Ammattikorkeakoulututkinnot ja ammatti-
korkeakoulututkintojen perusteet

3 §

Ammattikorkeakoulututkinnot

Ammattikorkeakoulututkinnot ovat am-
mattikorkeakoulun perustutkintoja.

Ammattikorkeakoulututkintoja eri koulu-
tusaloilla ovat:

1) humanistisella ja kasvatusalalla huma-
nistisen alan ammattikorkeakoulututkinto, jo-
hon liitetään koulutusohjelman mukaan tut-
kintonimike viittomakielentulkki (AMK);

2) kulttuurialalla kulttuurialan ammattikor-
keakoulututkinto, johon liitetään koulutusoh-
jelman mukaan tutkintonimike artenomi
(AMK), kuvataiteilija (AMK), konservaattori
(AMK), medianomi (AMK), muotoilija
(AMK); musiikkipedagogi (AMK), muusikko
(AMK), tanssinopettaja (AMK), teatteri-il-
maisun ohjaaja (AMK) tai vestonomi (AMK);

humanistisen alan ammattikorkeakoulutut-
kinto; sekä

liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto,
johon liitetään koulutusohjelman mukaan tut-
kintonimike tradenomi;

3) yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja
hallinnon alalla liiketalouden ammattikorkea-
koulututkinto, johon liitetään koulutusohjel-
man mukaan tutkintonimike tradenomi;

4) luonnontieteiden alalla liiketalouden
ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään
koulutusohjelman mukaan tutkintonimike tra-
denomi;

5) tekniikan ja liikenteen alalla tekniikan
ammattikorkeakoulututkinto, johon liitetään
koulutusohjelman mukaan tutkintonimike in-
sinööri (AMK) ja laboratorioanalyytikko
(AMK); sekä

merenkulun ammattikorkeakoulututkinto,
johon liitetään koulutusohjelman mukaan tut-
kintonimike merikapteeni (AMK);

6) luonnonvara- ja ympäristöalalla luon-
nonvara-alan ammattikorkeakoulututkinto,
johon liitetään koulutusohjelman mukaan tut-
kintonimike agrologi (AMK), hortonomi

(AMK), iktyonomi (AMK), metsätalousinsi-
nööri (AMK) tai ympäristösuunnittelija
(AMK);

7) sosiaali-, terveys- ja liikunta-alalla so-
siaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulutut-
kinto, johon liitetään koulutusohjelman mu-
kaan tutkintonimike apuvälineteknikko
(AMK), bioanalyytikko (AMK), ensihoitaja
(AMK), fysioterapeutti (AMK), geronomi
(AMK), hammasteknikko (AMK), jalkatera-
peutti (AMK), kuntoutuksen ohjaaja (AMK),
kätilö (AMK), naprapaatti (AMK), optomet-
risti (AMK), osteopaatti (AMK), röntgenhoi-
taja (AMK), sairaanhoitaja (AMK), sosiono-
mi (AMK), suuhygienisti (AMK), terveyden-
hoitaja (AMK) tai toimintaterapeutti (AMK);

kauneudenhoitoalan ammattikorkeakoulu-
tutkinto; sekä

liikunnan ammattikorkeakoulututkinto, jo-
hon liitetään koulutusohjelman mukaan tut-
kintonimike liikunnanohjaaja (AMK); sekä

8) matkailu-, ravitsemis- ja talousalalla
matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkea-
koulututkinto, johon liitetään koulutusohjel-
man mukaan tutkintonimike restonomi
(AMK).

Ammattikorkeakoulututkintojen asemasta
korkeakoulututkintojen järjestelmässä sääde-
tään erikseen.

4 §

Opintojen rakenne

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin kuuluu:

1) perus- ja ammattiopintoja;
2) vapaasti valittavia opintoja;
3) ammattitaitoa edistävää harjoittelua;

sekä
4) opinnäytetyö.

5 §

Opintojen laajuus

Opintojen mitoituksen peruste on opinto-
viikko. Opintoviikolla tarkoitetaan arvioitua
opiskelijan keskimääräistä 40 tunnin työ-
panosta opintojen tavoitteiden saavuttamisek-
si. Lukuvuoden opintojen laajuus on noin 40
opintoviikkoa.
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Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen laajuus on 120, 140 tai 160
opintoviikkoa. Erityisestä syystä opetusmi-
nisteriö voi vahvistaa opintojen laajuuden 160
opintoviikkoa laajemmaksikin.

6 §

Koulutusohjelmat

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opinnot järjestetään koulutusohjelmina. Kou-
lutusohjelmat ovat ammattikorkeakoulun
suunnittelemia ja järjestämiä opintokokonai-
suuksia, jotka suuntautuvat johonkin työelä-
män ammatillista asiantuntemusta edellyttä-
mään tehtäväalueeseen ja sen kehittämiseen.
Koulutusohjelmassa voi olla suuntautumis-
vaihtoehtoja.

Opetusministeriö päättää koulutusohjel-
mista siten, että päätöksestä käy ilmi koulu-
tusohjelman nimi, tarvittaessa suuntautumis-
vaihtoehdot, koulutusala, tutkinto ja tutkin-
tonimike, koulutusohjelman laajuus opinto-
viikkoina sekä harjoittelun laajuus. Koulutus-
ohjelmat voidaan päättää myös määräajaksi.

7 §

Opintojen tavoitteet

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen yleisenä tavoitteena on antaa opis-
kelijalle:

1) laaja-alaiset käytännölliset perustiedot ja
-taidot sekä niiden teoreettiset perusteet asian-
omaisen alan asiantuntijatehtävissä toimimis-
ta varten;

2) edellytykset asianomaisen alan kehityk-
sen seuraamiseen ja edistämiseen;

3) valmiudet jatkuvaan koulutukseen;
4) riittävä viestintä- ja kielitaito; sekä
5) asianomaisen alan kansainvälisen toi-

minnan edellyttämät valmiudet.
Perusopintojen tavoitteena on antaa opis-

kelijalle laaja-alainen yleiskuva asianomaisen
tehtäväalueen asemasta ja merkityksestä yh-
teiskunnassa, työelämässä ja kansainvälisesti,
perehdyttää opiskelija asianomaisen tehtävä-
alueen yleisiin teoreettisiin perusteisiin ja
viestintään sekä antaa hänelle 8 §:ssä tarkoi-
tettu kielitaito.

Ammattiopintojen tavoitteena on perehdyt-
tää opiskelija asianomaisen ammatillisen teh-
täväalueen keskeisiin ongelmakokonaisuuk-
siin ja sovellutuksiin sekä niiden tieteellisiin
tai taiteellisiin perusteisiin siten, että opiske-
lija valmistuttuaan kykenee itsenäisesti työs-
kentelemään tehtäväalueen asiantuntijatehtä-
vissä ja yrittäjänä sekä osallistumaan työyh-
teisön kehittämiseen.

Harjoittelun tavoitteena on perehdyttää
opiskelija ohjatusti erityisesti ammattiopinto-
jen kannalta keskeisiin käytännön työtehtä-
viin sekä tietojen ja taitojen soveltamiseen
työelämässä.

Opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja
osoittaa opiskelijan valmiuksia soveltaa tie-
tojaan ja taitojaan ammattiopintoihin liitty-
vässä käytännön asiantuntijatehtävässä.

8 §

Kielitaito

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulutut-
kintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla
tavalla osoittaa saavuttaneensa:

1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito,
joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta kie-
litaidosta annetun lain (149/1922) mukaan
vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään
virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka
ammatin harjoittamisen ja ammatillisen ke-
hityksen kannalta on tarpeellinen; sekä

2) sellainen yhden tai kahden vieraan
kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka
ammatin harjoittamisen ja ammatillisen ke-
hityksen kannalta on tarpeellinen.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä
opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä
ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaaditta-
vasta kielitaidosta päättää ammattikorkeakou-
lu.

Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä
vapauttaa opiskelijan 1 momentissa sääde-
tyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai ko-
konaan.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan
tutkintotodistuksessa.
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9 §

Opintojaksot ja opetussuunnitelmat

Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjeste-
tään opintojaksoina. Opintojaksot ovat pakol-
lisia tai vaihtoehtoisia taikka vapaasti valit-
tavia.

Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa
määrätään ainakin kunkin opintojakson ta-
voitteet, käsiteltävä asiakokonaisuus, laajuus
opintoviikkoina, opetuksen ja harjoittelun
määrä sekä vaadittavat suoritukset. Osa ope-
tuksesta voidaan järjestää työpaikalla sen
mukaan kuin ammattikorkeakoulun tutkinto-
säännössä määrätään.

10 §

Kypsyysnäyte

Ammattikorkeakoulututkintoa varten opis-
kelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta
kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä
alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa.
Ammattikorkeakoulu päättää kypsyysnäyt-
teestä silloin, kun opiskelijalta ei vaadita 8 §:n
1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa.

11 §

Euroopan yhteisön lainsäädäntö ja kansain-
väliset sopimukset

Sairaanhoitajan ja kätilön sekä merenkulun
koulutuksen tulee täyttää Euroopan yhteisön
lainsäädännön asettamat vaatimukset. Meren-
kulun koulutuksessa on lisäksi otettava huo-
mioon, mitä merenkulkijoiden koulutuksesta,
pätevyyskirjoista ja vahdinpidosta kansainvä-
lisesti sovitaan.

12 §

Ammatilliset erikoistumisopinnot

Ammatilliset erikoistumisopinnot ovat am-
mattikorkeakoulututkintoon pohjautuvia am-
matillisiin jatkotutkintoihin johtavia tai muita
laajoja täydennyskoulutusohjelmia.

Ammatillisten erikoistumisopintojen laa-
juus on 20—40 opintoviikkoa. Erityisestä

syystä opetusministeriö voi vahvistaa opin-
tojen laajuuden 40 opintoviikkoa laajemmak-
sikin.

Ammatillisten erikostumisopintojen ase-
masta korkeakoulututkintojen järjestelmässä
säädetään erikseen.

4 luku

Opintojen ja opetusjärjestelyjen muut
perusteet

13 §

Opiskeluaika

Ammattikorkeakoulun on järjestettävä am-
mattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot
niin, että kokopäiväopiskelija voi suorittaa
opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa.

14 §

Opintojen hyväksilukeminen

Ammattikorkeakoulun tulee huolehtia siitä,
että opiskelija saa tutkintosäännössä määrä-
tyin perustein lukea tutkintoa suorittaessaan
hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulkomai-
sessa korkeakoulussa taikka muussa oppilai-
toksessa suorittamiaan vastaavia opintoja se-
kä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja ja
harjoittelua muilla samantasoisilla opinnoilla
taikka vastaavalla harjoittelulla tai työkoke-
muksella.

15 §

Todistukset

Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle
hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintoto-
distuksen.

Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä
opiskelijalle todistuksen hänen suorittamis-
taan opinnoista myös opiskelun kestäessä.

Ammattikorkeakoulu antaa pyynnöstä hen-
kilölle, joka on suorittanut ammattikorkea-
koulussa tutkinnon tai opintoja, tutkintotodis-
tukseen tai todistukseen erityisesti kansain-
väliseen käyttöön tarkoitetun liitteen, jossa
annetaan riittävät tiedot ammattikorkeakou-
lusta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai
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todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja
opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja
asemasta koulutusjärjestelmässä.

16 §

Tutkintosääntö

Tarkempia määräyksiä ja ohjeita tutkin-
noista, koulutusohjelmista, opetussuunnitel-
mista, opinnoista, opintojen ohjauksesta, ope-
tukseen osallistumisesta, muiden opintojen
hyväksilukemisesta, harjoittelusta, opinnäyte-
työstä, arvioinnista ja todistuksista annetaan
ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

5 luku

Opetus ja opiskelijat

17 §

Lukuvuosi

Ammattikorkeakoulun lukuvuosi alkaa 1
päivänä elokuuta ja päättyy 31 päivänä
heinäkuuta. Opetusta annetaan ammattikor-
keakoulun määrääminä ajanjaksoina. Opetus
on järjestettävä siten, että opiskelijat voivat
harjoittaa opintoja tarkoituksenmukaisessa
järjestyksessä ja tehokkaasti.

18 §

Opiskelijaksi ottaminen ja oikaisun hakemi-
nen opiskelijavalintaan

Opiskelija otetaan koulutusohjelmaan tai
6 §:n 2 momentissa tarkoitettuun koulutus-
ohjelman suuntautumisvaihtoehtoon.

Opiskelijaksi hyväksytyn on opetusminis-
teriön määräämään ajankohtaan mennessä
ilmoitettava ammattikorkeakoululle opiskelu-
paikan vastaanottamisesta. Jollei hän sitä tee,
opiskelupaikka katsotaan menetetyksi. Jos
hänet on hyväksytty myös yliopistoon, ilmoi-
tus on tehtävä siihen ammattikorkeakouluun
tai yliopistoon, jonka opiskelupaikan hän
ottaa vastaan. Ammattikorkeakoulun on mer-
kittävä tieto opiskelupaikan vastaanottamises-
ta viipymättä ammattikorkeakoulujen yhteis-
hakurekisteriin.

Opiskelijavalinnan tuloksia julkistettaessa

on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon
valinnassa noudatettujen perusteiden sovelta-
misesta häneen ja miten valintaan voi pyytää
oikaisua. Valinnan tulosta ei saa oikaisupyyn-
nön johdosta muuttaa opiskelijaksi valitun
vahingoksi.

19 §

Opintosuoritusten arviointi

Opiskelijalle on varattava tilaisuus tutustua
arvioituun kirjalliseen tai muuten tallennet-
tuun opintosuoritukseen. Ne on säilytettävä
kuuden kuukauden ajan tulosten julkistami-
sesta.

20 §

Tutkintolautakunta

Ammattikorkeakoulussa on yksi tai use-
ampi tutkintolautakunta opintosuorituksia
koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä varten.
Tutkintolautakuntaan kuuluu puheenjohtaja,
jonka tulee olla ammattikorkeakoulun yli-
opettaja, ja kaksi muuta jäsentä, joista toisen
tulee olla ammattikorkeakoulun opettaja. Tut-
kintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet
sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä
määrää ammattikorkeakoulun hallitus.

6 luku

Kelpoisuusvaatimukset

21 §

Rehtorin kelpoisuusvaatimukset

Rehtorilta vaaditaan jatkotutkintona suori-
tettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto,
perehtyneisyyttä ammattikorkeakoulun toimi-
alaan ja hallinnollista kokemusta. Rehtorin
virkaan tai toimeen voidaan myös nimittää
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut
henkilö, jos hänet muutoin katsotaan erityisen
ansioituneeksi tehtävään. Lisäksi rehtorilta
vaaditaan, että hän hallitsee ammattikorkea-
koulun opetuskielet.
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22 §

Opettajien kielitaitovaatimukset

Yliopettajalta ja lehtorilta sekä tuntiopet-
tajalta vaaditaan, että hän hallitsee ammatti-
korkeakoulun opetuskielen tai sen kielen,
jolla hänet on määrätty antamaan opetusta.

Ulkomaalainen sekä Suomen kansalainen,
joka ei ole syntyperäinen, voidaan nimittää
yliopettajan ja lehtorin virkaan tai toimeen
sen estämättä, että hän ei ole osoittanut
säädettyä suomen tai ruotsin kielen taitoa.

23 §

Opettajien kelpoisuusvaatimukset

Ammattikorkeakoulun yliopettajalta vaadi-
taan soveltuva jatkotutkintona suoritettu li-
sensiaatin tutkinto tai tohtorin tutkinto ja
lehtorilta soveltuva ylempi korkeakoulutut-
kinto.

Erityisestä syystä yliopettajan virkaan tai
toimeen voidaan 1 momentin estämättä ni-
mittää ylemmän korkeakoulututkinnon suo-
rittanut henkilö ja lehtorin virkaan tai toimeen
henkilö, joka ei ole suorittanut ylempää
korkeakoulututkintoa, jos nimitettävä henkilö
on erittäin hyvin perehtynyt viran tai toimen
tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta, jonka opetus-
tehtävään pääosin kuuluu ammattiopintojen
järjestäminen, vaaditaan lisäksi vähintään
kolmen vuoden käytännön kokemus tutkintoa
vastaavissa tehtävissä.

Ennen kuin käsi- ja taideteollisuusalan,
viestintä- ja kuvataidealan, teatteri- ja tans-
sialan tai musiikkialan yliopettajan tai lehto-
rin virka tai toimi julistetaan haettavaksi,
ammattikorkeakoulu voi päättää, että haki-
joilta vaaditaan edellä tässä pykälässä sää-
dettyjen vaatimusten sijasta tehtävän hoita-
misen edellyttämät taiteelliset ansiot.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdol-
lista, vastaava kelpoisuus kuin viran ja toimen
haltijalta.

24 §

Opettajien tehtävät

Päätoimisen opettajan tehtävänä on opetus-

ja ohjaustyönsä sekä niihin liittyvien muiden
tehtäviensä ohella:

1) kehittää alansa opetusta ottaen huo-
mioon työelämän kehitys;

2) osallistua opetussuunnitelmien laatimi-
seen ja opiskelijavalinnan hoitamiseen;

3) hoitaa tutkimus- ja kehitystyöhön liitty-
viä tehtäviä sen mukaan kuin ammattikor-
keakoulu määrää;

4) osallistua ammattikorkeakoulun määrää-
mään ammattitaitoa ylläpitävään ja kehittä-
vään koulutukseen ja perehtyä työelämään;
sekä

5) hoitaa ammattikorkeakoulun hallin-
toelinten jäsenyydestä aiheutuvat ja muut
hänelle kuuluvat tai määrätyt tehtävät.

Yliopettajan ja lehtorin tulee lisäksi kolmen
vuoden kuluessa virkaan tai toimeen nimit-
tämisestä suorittaa vähintään 35 opintoviikon
laajuinen opettajankoulutus, jollei hänellä
sellaista ole virkaan tai toimeen nimitettäessä.

7 luku

Erinäiset säännökset

25 §

Toimiluvan hakeminen

Ammattikorkeakoulun toimilupaa haettaes-
sa on selvitettävä:

1) ylläpitäjän nimi ja kotipaikka;
2) ammattikorkeakoulun nimi;
3) ammattikorkeakoulun tarpeellisuus;
4) koulutustehtävä;
5) hallinnon järjestäminen;
6) opetus- ja muut tilat;
7) arvio perustamis- ja käyttökustannuk-

sista sekä rahoitussuunnitelma; sekä
8) ammattikorkeakoulun toiminnan aloitta-

misaika.
Milloin hakijana on kuntayhtymä, on ha-

kemukseen liitettävä kuntayhtymän perusso-
pimus. Milloin hakijana on yksityinen yhteisö
tai säätiö, tulee sen esittää selvitys yhteisön
tai säätiön merkitsemisestä rekisteriin sekä
yhtiöjärjestys tai säännöt.

Hakemus on toimitettava opetusministeri-
ölle vähintään 20 kuukautta ennen ammatti-
korkeakoulun suunniteltua aloittamisajankoh-
taa.
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8 luku

Voimaantulosäännökset

26 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Kumotun eräistä ammattikorkeakouluopin-
toja koskevan lainsäädännön toimeenpanoon
liittyvistä järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta
1995 annetun asetuksen (259/1995) 2 § jää
edelleen voimaan.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Matti Rajakylä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 353

ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmästä

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 22 §:n 2 momentin
sekä opiskelijavalintarekisteristä ja ylioppilastutkintorekisteristä 18 päivänä joulukuuta 1998
annetun lain (1058/1998) 11 §:n nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan ammattikorkea-
koulujen opiskelijavalinnan järjestämisessä
otettaessa opiskelijoita ammattikorkeakoulu-
tutkintoon johtaviin opintoihin.

2 §

Kuuluminen yhteishakuun

Ammattikorkeakoulujen opiskelijavalinta
suoritetaan yhteishaun avulla lukuun ottamat-
ta vieraskielistä koulutusta ja aikuiskoulutus-
ta.

3 §

Yhteishaun tarkoitus

Ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjes-
telmä on keskitetty tietojärjestelmä, jonka
avulla huolehditaan tarjolla olevasta koulu-
tuksesta tiedottamisesta, hakeudutaan koulu-
tukseen ja välitetään opiskelijaksi ottamisessa
tarvittavat tiedot ammattikorkeakouluille. Li-
säksi järjestelmällä tuetaan valitsematta jää-
neiden hakeutumista muuhun koulutukseen

sekä tuotetaan tietoa hakijoista ja koulutuk-
seen otetuista koulutusjärjestelmän toiminnan
seurantaa ja arviointia varten.

4 §

Yhteishaun aikataulu

Opetusministeriö määrää yhteishaun aika-
taulun ottaen huomioon, mitä vain yhden
korkeakoulututkintoon johtavan opiskelupai-
kan vastaanottamisesta samana lukuvuonna
säädetään.

5 §

Yhteishaun järjestämisvastuu

Opetushallitus vastaa yhteishaun valtakun-
nallisesta toteutuksesta, koulutukseen hakeu-
tumiseen ja valintaan liittyvän valtakunnalli-
sen tiedotuksen järjestämisestä sekä antaa
ohjeet alueellisesta toteutuksesta.

Yhteishaun alueellisesta toteutuksesta vas-
taavat ammattikorkeakoulut. Ammattikorkea-
koulut huolehtivat hakemusten vastaanotta-
misesta, käsittelystä ja säilyttämisestä, hake-
miseen ja valintaan liittyvästä yleisestä tie-
dotuksesta sekä muista yhteishaun käytännön
järjestelyistä.
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6 §

Yhteishakurekisteri

Ammattikorkeakoulujen yhteishakurekiste-
ri muodostetaan yhteishaun toteuttamista var-
ten automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Rekisteriin talletetaan valinnassa tarvittavat
tiedot ammattikorkeakouluista ja niihin pyr-
kijöistä sen mukaan kuin opetusministeriö
tarvittaessa tarkemmin määrää.

Opetushallitus vastaa yhteishakurekisterin
kokoamisesta ja pitämisestä. Ammattikorkea-
koulut huolehtivat hakijaa koskevien tietojen
tallentamisesta yhteishakurekisteriin.

7 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran otettaessa opiskelijoita 1 päivänä elokuuta
2004 alkavalle lukuvuodelle.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Matti Rajakylä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 354

ammattikorkeakoulujen opetuksesta perittävien maksujen perusteista

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
9 päivänä toukokuuta 2003 annetun ammattikorkeakoululain (351/2003) 26 §:n 2 momentin
nojalla:

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään maksuista,
joita ammattikorkeakoulut voivat periä ope-
tuksesta ammattikorkeakoululain (351/2003)
nojalla.

2 §

Opetuksesta perittävät maksut

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus ja sen edellyttämät tai siihen liittyvät
tehtävät, kuten valintakokeet, kuulustelut,
arvioinnit, opinnäytetöiden ohjaus ja tarkas-
tus, opinto-ohjaus, todistukset opintosuorituk-
sista ja tutkintotodistukset, ovat maksuttomia.

Ammattikorkeakoululain 17 §:ssä tarkoite-
tuista aikuiskoulutuksena suoritettavista eri-
koistumisopinnoista opiskelijalta voidaan pe-
riä enintään 168 euron suuruinen maksu
lukuvuodessa. Erityisestä syystä maksu voi-
daan jättää osittain tai kokonaan perimättä.

Avoimessa ammattikorkeakouluopetukses-
sa voidaan opiskelijalta periä maksu enintään
koulutuksen järjestämisestä aiheutuneiden to-
dellisten kustannusten mukaan. Maksu voi-
daan periä kuulustelulta, päivältä, opintovii-
kolta tai lukuvuodelta. Erityisestä syystä
maksu voidaan periä todellisia kustannuksia
pienempänä tai jättää perimättä. Jos muu kuin
ammattikorkeakoulu järjestää avointa ammat-
tikorkeakouluopetusta, ammattikorkeakoulu

perii opetuksen vastaavuuden hyväksymisestä
ja opintosuoritusten rekisteröinnistä maksun
opetuksen järjestäjältä todellisten kustannus-
ten mukaan.

Jos ammattikorkeakoulu saa avoimeen am-
mattikorkeakouluopetukseen tai ammattikor-
keakoululain 17 §:ssä tarkoitettuun muuhun
aikuiskoulutukseen julkista rahoitusta, maksu
määrätään koulutuksen järjestämisestä aiheu-
tuneiden todellisten kustannusten mukaan ja
maksun suuruutta laskettaessa julkinen rahoi-
tus otetaan vähennyksenä huomioon.

3 §

Oppimateriaaleista ja tarvikkeista perittävät
maksut

Jos ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle
hänen henkilökohtaiseen käyttöönsä sellaisia
oppimateriaaleja taikka työvälineitä, laitteita,
materiaaleja tai muita tarvikkeita, jotka opin-
tojen päätyttyä jäävät opiskelijalle, ammatti-
korkeakoulu voi periä niistä maksun todel-
listen hankinta- tai tuotantokustannusten mu-
kaisesti. Jos opiskelija hankkii tällaiset oppi-
materiaalit tai tarvikkeet muualta, häneltä ei
voida periä tässä momentissa tarkoitettuja
maksuja.

Edellä 1 momentissa tarkoitettuina oppi-
materiaaleina ja tarvikkeina ei pidetä mak-
suttomaan opetukseen kuuluvia opetuksen
järjestämisen edellyttämiä työvälineitä, ko-
neita, laitteita, suojavaatteita, työturvallisuus-
säännöksissä edellytettyjä varusteita, opetuk-
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sessa käytettäviä koululle kuuluvia materiaa-
leja ja tarvikkeita eikä muita vastaavia ope-
tusvälineitä.

4 §

Kustannusten laskeminen

Tässä asetuksessa säädettyjen maksujen
perusteina käytettäviä todellisia kustannuksia
laskettaessa otetaan huomioon kustannukset,
joita käytetään määriteltäessä valtion maksu-
perustelain (150/1992) 6 §:ssä tarkoitettua
suoritteen omakustannusarvoa.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen ker-
ran määrättäessä maksuja lukuvuodelle
2003—2004.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Matti Rajakylä

N:o 355

Opetusministeriön asetus

eräiden opintojen tuottamasta kelpoisuudesta ammattikorkeakouluopintoihin

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun
ammattikorkeakoululain (351/2003) 20 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan nojalla:

1 §

Ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritetut
tutkinnot

Ammatillisesta koulutuksesta annetussa
laissa (630/1998) tarkoitettu ammatillisessa
peruskoulutuksessa suoritettu laajuudeltaan
vähintään kolmivuotinen ammatillinen perus-
tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto tuot-
tavat yleisen kelpoisuuden ammattikorkea-
kouluopintoihin ja laajuudeltaan tätä sup-

peampi perustutkinto tai vastaava aikaisempi
tutkinto kelpoisuuden vastaavan alan ammat-
tikorkeakouluopintoihin.

2 §

Ammatillisessa aikuiskoulutuksessa suoritetut
tutkinnot

Ammatillisesta aikuiskoulutuksesta anne-
tussa laissa (631/1998) tarkoitettu ammatilli-
nen perustutkinto antaa laajuudestaan riip-

1770 N:o 354



puen saman kelpoisuuden ammattikorkeakou-
luopintoihin kuin vastaava 1 §:ssä tarkoitettu
ammatillisessa peruskoulutuksessa suoritettu
tutkinto ja ammattitutkinto kelpoisuuden vas-
taavan alan ammattikorkeakouluopintoihin.

3 §

Kelpoisuuden laajentaminen

Henkilö, jolla on 1 ja 2 §:ssä tarkoitettu
kelpoisuus vastaavan alan ammattikorkea-
kouluopintoihin, voi laajentaa tämän yleiseksi
kelpoisuudeksi ammattikorkeakouluopintoi-
hin suorittamalla lisäksi laajuudeltaan sellai-
set yleissivistävät tai ammatilliset lisäopinnot,
jotka laajentavat perusopetuksen jälkeiset
opinnot kolmeen vuoteen, tahi jatkotutkintona
suoritetun ammattitutkinnon tai erikoisam-
mattitutkinnon taikka hankkimalla vähintään
kolmen vuoden työkokemuksen tutkinnon
suorittamisen jälkeen sitä vastaavalla alalla.

4 §

Vastaava ala

Edellä 1 ja 2 §:ssä tarkoitettua vastaavaa
alaa määriteltäessä noudatetaan seuraavaa
koulutusalajakoa: humanistinen ja kasva-
tusala, kulttuuriala, yhteiskuntatieteiden, lii-
ketalouden ja hallinnon ala, luonnontieteiden
ala, tekniikan ja liikenteen ala, luonnonvara-
ja ympäristöala, sosiaali-, terveys- ja liikunta-
ala sekä matkailu-, ravitsemis- ja talousala.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Matti Rajakylä
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L a k i

N:o 356

ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Annettu Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Lain soveltamisala

Ammatillinen opettajankoulutus järjeste-
tään ammattikorkeakoulussa sen mukaan kuin
tässä laissa säädetään.

Ammatillisella opettajankoulutuksella tar-
koitetaan ammattikorkeakoulujen ja ammatil-
listen oppilaitosten opettajille ja opettajiksi
aikoville tarpeellista opettajankoulutusta.

Ruotsinkielinen ammatillinen opettajan-
koulutus järjestetään Åbo Akademi -nimisen
yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnassa.

2 §

Ammatillisen opettajankoulutuksen järjestä-
minen

Valtioneuvosto voi hakemuksesta myöntää
ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle oikeuden
järjestää ammatillista opettajankoulutusta.

Ammatillinen opettajankoulutus järjeste-
tään ammattikorkeakoulun yhteydessä toimi-

vassa ammatillisessa opettajakorkeakoulussa
sen mukaan kuin toimiluvassa opettajankou-
lutustehtävästä määrätään. Toimiluvassa voi-
daan ammattikorkeakoululle määrätä myös
opettajankoulutukseen kohdistuvia kehittä-
mis- ja muita velvoitteita.

Valtioneuvosto voi luvansaajaa kuultuaan
peruuttaa luvan, jos opettajankoulutuksen
tarpeen olennaiset muutokset tai muut opet-
tajankoulutuksen järjestämiseen liittyvät syyt
sitä edellyttävät.

3 §

Opettajankoulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun opettajankoulutus-
tehtävässä määrätään opettajankoulutuksen
opiskelijapaikkamäärä ja sijaintipaikat.

Luvan opiskelijapaikkamäärän ja sijainti-
paikkojen muuttamiseen antaa opetusminis-
teriö.

4 §

Muu ohjaus ja kehittämisvastuu

Ammatillisen opettajankoulutuksen muus-
sa ohjauksessa ja kehittämisvastuussa nouda-
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tetaan, mitä niistä ammattikorkeakoulujen
osalta säädetään.

2 luku

Opettajankoulutuksen hallinto

5 §

Hallintoelimet

Opettajankoulutuksen hallintoa varten am-
matillisessa opettajakorkeakoulussa on johta-
ja ja opettajankoulutusneuvosto.

Opettajankoulutusneuvoston puheenjohta-
jana on johtaja. Jäsenistä yhden tulee edustaa
opettajia ja yhden opiskelijoita. Lisäksi neu-
vostossa tulee olla koulutusta sekä elinkeino-
ja muuta työelämää edustavia henkilöitä.
Neuvoston jäsenillä voi olla varajäseniä.
Jäsenten määrästä ja valinnasta määrätään
ammattikorkeakoulun säännöissä.

Opettajankoulutusneuvoston tehtävänä on
valmistella opettajankoulutusta koskevat asiat
ammattikorkeakoulun hallitukselle.

3 luku

Opetus ja opinnot

6 §

Opintojen perusteet ja opetussuunnitelma

Opintojen tavoitteista, rakenteesta ja muis-
ta opintojen perusteista säädetään valtioneu-
voston asetuksella ja määrätään sen nojalla
ammattikorkeakoulun tutkintosäännössä.

Ammatillinen opettajakorkeakoulu päättää
opettajankoulutusohjelman opetussuunnitel-
masta sen mukaan kuin tutkintosäännössä
määrätään.

4 luku

Opiskelijat

7 §

Kelpoisuus opettajankoulutukseen

Opettajankoulutukseen voidaan ottaa hen-
kilö, jolla on sellainen koulutus ja työkoke-

mus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai
ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan
tai toimeen, jollei opettajankoulutus sisälly
ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan
koulutukseen.

8 §

Opiskelijamäärä

Ammattikorkeakoulu päättää koulutusteh-
tävän rajoissa opettajankoulutukseen vuosit-
tain otettavien opiskelijoiden määrästä, jollei
4 §:stä muuta johdu.

9 §

Opiskelijavalinta

Ammatillisen opettajankoulutuksen opis-
kelijavalinnan perusteista ja valintakokeen
järjestämisestä päättää ammattikorkeakoulu.
Hakijoihin on sovellettava yhdenvertaisia
valintaperusteita.

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu sen
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella tar-
vittaessa säädetään.

10 §

Opiskeluaika

Opinnot on suoritettava viimeistään vuotta
niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei
ammattikorkeakoulu erityisestä syystä myön-
nä opiskelijalle tästä poikkeusta.

Osa-aikaisesti suoritettaviksi tarkoitetut
opettajankoulutusopinnot on suoritettava kol-
messa vuodessa.

5 luku

Opettajat

11 §

Opettajat

Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa on
johtajan virka tai toimi sekä yliopettajan ja
lehtorin virkoja tai toimia.
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12 §

Kelpoisuusvaatimukset ja tehtävät

Johtajan ja opettajien kelpoisuusvaatimuk-
sista ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston
asetuksella. Opetusministeriö voi erityisestä
syystä myöntää kelpoisuusvaatimuksista eri-
vapauden.

6 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

13 §

Suhde ammattikorkeakoululainsäädäntöön

Ammatillisessa opettajankoulutuksessa
noudatetaan muutoin soveltuvin osin, mitä
ammattikorkeakoululaissa (351/2003) ja sen
nojalla säädetään.

14 §

Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tämän lain täytän-
töönpanosta annetaan valtioneuvoston asetuk-
sella.

15 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2003.

Tällä lailla kumotaan ammatillisesta opet-
tajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta
1996 annettu laki (452/1996) siihen myöhem-
min tehtyine muutoksineen.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

Helsingissä 9 päivänä toukokuuta 2003

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Tuula Haatainen
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Valtioneuvoston asetus

N:o 357

ammatillisesta opettajankoulutuksesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
ammatillisesta opettajankoulutuksesta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (356/2003)
14 §:n nojalla:

1 luku

Opettajankoulutusopinnot

1 §

Opintojen rakenne

Ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin
kuuluu:

1) kasvatustieteellisiä perusopintoja;
2) ammattipedagogisia opintoja;
3) opetusharjoittelua; sekä
4) muita opintoja.

2 §

Opintojen laajuus

Ammatillisten opettajankoulutusopintojen
laajuus on 35 opintoviikkoa.

3 §

Opettajankoulutusohjelma

Ammatilliset opettajankoulutusopinnot jär-
jestetään opettajankoulutusohjelmana.

Opetusministeriö vahvistaa opettajankou-
lutusohjelman siten, että päätöksestä käy ilmi
kasvatustieteellisten perusopintojen, ammat-
tipedagogisten opintojen ja muiden opintojen
sekä opetusharjoittelun laajuudet.

4 §

Opintojen tavoitteet

Opettajankoulutuksen tavoitteena on antaa
opiskelijalle:

1) tiedot ja taidot ohjata erilaisten opiske-
lijoiden oppimista; sekä

2) valmiudet kehittää opetusalaansa ottaen
huomioon työelämän ja ammattien kehitty-
minen.

5 §

Opiskeluaika

Ammatillisen opettajakorkeakoulun on jär-
jestettävä ammatilliset opettajankoulu-
tusopinnot niin, että kokopäiväinen opiskelija
voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaa-
vassa ajassa.
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2 luku

Opettajankoulutuksen henkilöstö

6 §

Kielitaitovaatimukset

Johtajalta ja opettajalta vaaditaan, että hän
hallitsee opettajankoulutuksen opetuskielen
tai sen kielen, jolla hänet on määrätty
antamaan opetusta.

7 §

Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalta vaaditaan soveltuva jatkotutkin-
tona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai tohtorin
tutkinto ja perehtyneisyyttä ammatilliseen
opettajankoulutukseen.

Yliopettajalta vaaditaan soveltuva jatkotut-
kintona suoritettu lisensiaatin tutkinto tai
tohtorin tutkinto ja lehtorilta soveltuva ylempi
korkeakoulututkinto.

Erityisestä syystä johtajan tai yliopettajan
virkaan tai toimeen voidaan 1 ja 2 momentin
estämättä nimittää ylemmän korkeakoulutut-

kinnon suorittanut henkilö ja lehtorin virkaan
tai toimeen henkilö, joka ei ole suorittanut
ylempää korkeakoulututkintoa, jos nimitettä-
vä henkilö on erittäin hyvin perehtynyt viran
tai toimen tehtäväalaan.

Yliopettajalta ja lehtorilta vaaditaan lisäksi
ammattikorkeakoulun tai ammatillisen oppi-
laitoksen opettajan kelpoisuus ja vähintään
kolmen vuoden opettajakokemus ammattikor-
keakoulussa tai ammatillisessa oppilaitokses-
sa.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdol-
lista, vastaava kelpoisuus kuin viran tai
toimen haltijalta.

3 luku

Voimaantulosäännökset

8 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Matti Rajakylä
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Valtioneuvoston asetus

N:o 358

liikenneopettajankoulutuksesta

Annettu Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty opetusministeriön esittelystä, säädetään
ammatillisesta opettajankoulutuksesta 9 päivänä toukokuuta 2003 annetun lain (356/2003)
14 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Liikenneopettajankoulutuksen järjestäminen

Liikenneopettajankoulutus liikenneopetta-
jan tutkintoa varten järjestetään Hämeen
ammattikorkeakoulun yhteydessä toimivassa
ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Ruotsinkielinen liikenneopettajankoulutus
järjestetään yhteistyössä Åbo Akademi -ni-
misen yliopiston kasvatustieteiden tiedekun-
nan kanssa.

Liikenneopettajatutkinnosta päättää liiken-
neministeriö.

2 §

Hallinto

Liikenneopettajankoulutusta varten on joh-
taja ja johtoryhmä.

Johtoryhmässä on puheenjohtaja ja enin-
tään neljä muuta jäsentä. Jäsenistä yhden
tulee edustaa liikenneministeriötä, yhden Lii-
kenneturvaa ja yhden liikennealan järjestöjä.
Johtoryhmään kuuluu lisäksi ammatillisen
opettajakorkeakoulun johtaja ja liikenneopet-
tajankoulutuksen johtaja. Johtoryhmän jäse-
nineen ja varajäsenineen asettaa ammattikor-
keakoulu neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Johtoryhmän tehtävänä on valmistella lii-
kenneopettajankoulutusta koskevat asiat am-
mattikorkeakoulun hallitukselle.

3 §

Kelpoisuus liikenneopettajankoulutukseen

Pääsyvaatimuksista ja opiskelijavalinnan
perusteista päättää opetusministeriö kuul-
tuaan liikenneministeriötä.

2 luku

Liikenneopettajankoulutuksen opinnot

4 §

Opintojen rakenne

Liikenneopettajankoulutuksen opintoihin
kuuluu:

1) kasvatustieteellisiä perusopintoja;
2) ammatillisia ja ammattipedagogisia

opintoja; sekä
3) opetusharjoittelua.

5 §

Opintojen laajuus

Liikenneopettajankoulutuksen opintojen
laajuus on 65 opintoviikkoa.

6 §

Liikenneopettajankoulutusohjelma

Liikenneopettajankoulutuksen opinnot jär-
jestetään liikenneopettajankoulutusohjelma-
na, jonka opetusministeriö vahvistaa.

1777



3 luku

Liikenneopettajankoulutuksen henkilöstö

7 §

Virat

Liikenneopettajankoulutusta varten voi olla
johtajan virka ja lehtorin virkoja sekä tun-
tiopettajia.

8 §

Kelpoisuusvaatimukset

Johtajalta vaaditaan liikenneopettajankou-
lutuksen lehtorin kelpoisuus ja perehtynei-
syyttä liikenneopettajankoulutukseen.

Lehtorilta (ammattididaktiikka) vaaditaan
virkaan soveltuva korkeakoulututkinto tai
ammatillisen korkea-asteen tutkinto, alan am-
matillisen oppilaitoksen lehtorin kelpoisuus ja
vähintään kolmen vuoden opettajakokemus.

Lehtorilta (ajo-opetus) vaaditaan alan am-
matillisen oppilaitoksen lehtorin kelpoisuus,
liikenneopettajan tutkinto ja vähintään kol-
men vuoden opettajakokemus.

Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdol-
lista, vastaava kelpoisuus kuin viran haltijalta.

4 luku

Voimaantulosäännökset

9 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä
elokuuta 2003.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voi-
daan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttä-
miin toimenpiteisiin.

Helsingissä 15 päivänä toukokuuta 2003

Opetusministeri Tuula Haatainen

Hallitusneuvos Matti Rajakylä
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