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ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 20 §:n 1 momentti, 22 § ja 26 a §:n 2

momentti, sellaisina kuin ne ovat, 20 §:n 1 momentti laissa 953/2011, 22 § laissa 564/2009 ja
26 a §:n 2 momentti laissa 1341/2011, seuraavasti:

20 §

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi hen-
kilö, joka on suorittanut:

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetussa laissa
(672/2005) tarkoitetun tutkinnon;

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 kor-
keakouluopintoihin.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan
vastaanottaminen

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu.
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammatti-
korkeakoulututkintoa tai ylempää ammatti-
korkeakoulututkintoa.

Valittaessa opiskelijoita ammattikorkea-
koulututkintoon ja ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin opiskeli-
javalinta järjestetään korkeakoulujen yhteis-
haun avulla. Korkeakoulujen yhteishakua ei
kuitenkaan käytetä otettaessa opiskelijoita
muuhun kuin ¬opetus- ja kulttuuritoimen ra-
hoituksesta annetun lain (1705/2009) nojalla
rahoitettavaan koulutukseen tai otettaessa
siirto-opiskelijoita. Ammattikorkeakoulu voi
lisäksi päättää jättää yhteishaun ulkopuolelle
vieraskielisen koulutuksen sekä sellaisen ra-
jatulle kohderyhmälle suunnatun koulutuk-
sen, johon hakevien kelpoisuuden ammatti-
korkeakoulu on määritellyt erikseen.

Ammattikorkeakoulu päättää opiskelijava-
linnan perusteista. Hakijat voidaan erilaisen
koulutustaustan perusteella jakaa valinnoissa
erillisiin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin
hakijoihin on tällöin sovellettava yhdenmu-
kaisia valintaperusteita.

Osa haettavista opiskelupaikoista voidaan
varata henkilöille, jotka eivät ole aikaisem-
min suorittaneet Suomen koulutusjärjestel-
män mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä
vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johta-
vaa opiskelupaikkaa. Ammattikorkeakoulun
tulee tällöin turvata asianmukaiset hakeutu-
mismahdollisuudet myös korkeakoulututkin-
non suorittaneille ja opiskelupaikan vastaan-
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ottaneille henkilöille. Ammattikorkeakoulun
tulee huolehtia siitä, että näihin eri hakija-
ryhmiin kuuluvien mahdollisuudet opiskelu-
paikan saamiseen eivät muodostu hakijoiden
yhdenvertaisuuden kannalta kohtuuttoman
erilaisiksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa ote-
taan huomioon eri henkilö-ryhmiin kuuluvien
osuus kaikista hakijoista, mahdollisuus siir-
tyä opintoihin muutoin kuin yhteishaun
kautta sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Yhteishaussa käytetään opiskelijavalinta-
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.

Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikor-
keakoulun hyväksymisilmoituksessa mainit-
tavan määräajan kuluessa ilmoitettava am-
mattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaan-
ottamisesta. Jollei opiskelijaksi hyväksytty
tee ilmoitusta määräajassa, hän menettää
opiskelupaikkansa. Ammattikorkeakoulun on
viipymättä merkittävä tieto opiskelupaikan
vastaanottamisesta opiskelijavalintarekiste-
ristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tieto-
varannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä
annetun lain 1 §:ssä tarkoitettuun korkea-
koulujen hakurekisteriin.

Opiskelijaksi hakenut voi hakea ammatti-
korkeakoulun hallitukselta kirjallisesti oikai-
sua opiskelijaksi ottamista koskevaan päätök-
seen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi-
saannista. Valinnan tulosta ei saa oikaisu-
pyynnön johdosta muuttaa opiskelijaksi vali-
tun vahingoksi. Menettelytavasta säädetään
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

26 a §

Tilauskoulutus
— — — — — — — — — — — — —

Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuo-
len kanssa tekemän sopimuksen mukaan rin-
nastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä
edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilaus-
koulutusta ei myöskään voida järjestää niille,
joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoi-
tettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva
tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EU-oles-
kelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelle-
taan ulkomaalaislakia. Tilauskoulutukseen
osallistuviin opiskelijoihin sovelletaan 20,
20 a ja 20 b §:ää, 22 §:n 5 momenttia sekä
25 a—25 d, 27, 28, 28 a, 28 b ja 42 §:ää.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

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

Lain 22 §: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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