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yliopistolain 36 ja 38 §:n muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistolain (558/2009) 36 ja 38 § seuraavasti:

36 §

Opiskelijaksi ottaminen

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

Valittaessa opiskelijoita joko pelkästään
alempaan korkeakoulututkintoon tai sekä
alempaan että ylempään korkeakoulututkin-
toon taikka pelkästään ylempään korkeakou-
lututkintoon johtaviin opintoihin opiskelija-
valinta järjestetään korkeakoulujen yhteis-
haun avulla. Korkeakoulujen yhteishakua ei
kuitenkaan käytetä otettaessa opiskelijoita
muuhun kuin tämän lain nojalla rahoitetta-
vaan koulutukseen tai otettaessa siirto-opis-
kelijoita. Yliopisto voi lisäksi päättää jättää
yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen koulu-
tuksen sekä sellaisen rajatulle kohderyhmälle
suunnatun koulutuksen, johon hakevien kel-
poisuuden yliopisto on määritellyt erikseen.

Yliopisto päättää opiskelijavalinnan perus-
teista. Hakijat voidaan erilaisen koulutustaus-
tan perusteella jakaa valinnoissa erillisiin
ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin hakijoi-

hin on tällöin sovellettava yhdenmukaisia va-
lintaperusteita. Jonkin kieliryhmän koulutus-
tarpeen turvaamiseksi voidaan yhdenmukai-
sista valintaperusteista rajoitetusti poiketa.

Osa haettavista opiskelupaikoista voidaan
varata henkilöille, jotka eivät ole aikaisem-
min suorittaneet Suomen koulutusjärjestel-
män mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä
vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johta-
vaa opiskelupaikkaa. Yliopiston tulee tällöin
turvata asianmukaiset hakeutumismahdolli-
suudet myös korkeakoulututkinnon suoritta-
neille ja opiskelupaikan vastaanottaneille
henkilöille. Yliopiston tulee huolehtia siitä,
että näihin eri hakijaryhmiin kuuluvien mah-
dollisuudet opiskelupaikan saamiseen eivät
muodostu hakijoiden yhdenvertaisuuden kan-
nalta kohtuuttoman erilaisiksi. Kohtuulli-
suutta arvioitaessa otetaan huomioon eri hen-
kilöryhmiin kuuluvien osuus kaikista haki-
joista, mahdollisuus siirtyä opintoihin muu-
toin kuin yhteishaun kautta sekä muut näihin
rinnastettavat seikat.

Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa
tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohtee-
seen.

Yhteishaussa käytetään opiskelijavalinta-
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rekisteristä, korkeakoulujen valtakunnalli-
sesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintore-
kisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoi-
tettua opiskelijavalintarekisteriä. Yhteishaun
toimittamisesta ja siihen liittyvistä menette-
lyistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

38 §

Opiskelupaikan vastaanottaminen

Opiskelijaksi hyväksytyn on yliopiston hy-
väksymisilmoituksessa mainittavan määrä-
ajan kuluessa ilmoitettava yliopistolle opiske-
lupaikan vastaanottamisesta. Jollei opiskeli-
jaksi hyväksytty tee ilmoitusta määräajassa,
hän menettää opiskelupaikkansa. Yliopiston
on viipymättä merkittävä tieto opiskelupai-
kan vastaanottamisesta opiskelijavalintarekis-
teristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tie-
tovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä

annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkea-
koulujen hakurekisteriin.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran
otettaessa opiskelijoita keväällä 2015 alka-
vaan koulutukseen.

Lain 36 §:n 4 momentissa tarkoitettua
mahdollisuutta varata osa aloituspaikoista ha-
kijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suoritta-
neet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista
korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa, sovelletaan kuitenkin myös haki-
jaan, joka on ottanut opiskelupaikan vastaan
keväällä 2014 tai sitä ennen alkaneesta kou-
lutuksesta, mutta ei ole suorittanut korkea-
koulututkintoa.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.
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