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ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammattikorkeakoululain (351/2003) 4 §:n 3 momentti ja 15 §,
muutetaan 6, 7, 17 ja 19 §, sellaisina kuin niistä ovat 7 § laeissa 564/2009 ja 953/2011, 17 §

laissa 564/2009 ja 19 § osaksi laeissa 411/2005 ja 953/2011, sekä
lisätään 20 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 564/2009 ja 953/2011, uusi 4 momentti ja

24 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 411/2005, uusi 3 momentti seuraavasti:

6 §

Ammattikorkeakoulun toimilupa

Valtioneuvosto voi myöntää kunnalle tai
kuntayhtymälle taikka rekisteröidylle yhtei-
sölle ammattikorkeakoulun toimiluvan. Lu-
van myöntämisen edellytyksenä on, että am-
mattikorkeakoulu on koulutustarpeen vaatima
ja että hakijalla on taloudelliset ja toiminnal-
liset edellytykset 4 §:n mukaisten tehtävien
asianmukaiseen järjestämiseen toiminnan
laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus huomioon
ottaen. Valtioneuvoston asetuksella säädetään
toimiluvan hakemisesta ja toimilupahake-
mukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvityk-
sistä.

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 velvollisuuksia.

Valtioneuvosto voi muuttaa toimilupaa tai
peruuttaa sen, jos koulutustarpeen olennaiset
muutokset tai muut ammattikorkeakoulun yl-
läpitämiseen liittyvät syyt sitä edellyttävät
taikka jos ylläpitäjä tai ammattikorkeakoulun
toiminta ei täytä 1 ja 2 momentissa säädettyjä
edellytyksiä. Ennen toimiluvan muuttamista
ja peruuttamista koskevan päätöksen teke-
mistä ammattikorkeakoulun ylläpitäjälle on
varattava tilaisuus tulla kuulluksi.

7 §

Koulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun toimiluvassa mää-
rätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkin-
toja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä
ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutus-
vastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa
myös täsmentää tutkintokohtaista koulutus-
vastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään
siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulutut-
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kintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä
ammattikorkeakoulu voi antaa.

Toimiluvassa määrätään oikeudesta järjes-
tää ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen
koulutuksen opettajille ja opettajiksi aikoville
tarpeellista opettajankoulutusta ammattikor-
keakoulussa (ammatillinen opettajankoulu-
tus).

Toimiluvassa määrätään ammattikorkea-
koulun opetus- ja tutkintokieleksi suomi tai
ruotsi. Ammattikorkeakoulu voi päättää li-
säksi muun kielen kuin toimiluvassa määrä-
tyn opetus- ja tutkintokielen käyttämisestä
opetus- ja tutkintokielenä ja opintosuorituk-
sissa.

17 §

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.

Avoimena ammattikorkeakouluopetuksena
tai muutoin erillisinä opintoina voidaan suo-
rittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia
opintoja, joiden suorittamiseen opiskelija on
saanut ammattikorkeakoululta ajallisesti ja si-
sällöllisesti rajatun opinto-oikeuden.

Ammattikorkeakoulu voi järjestää maahan-
muuttajille maksutonta koulutusta, jonka ta-
voitteena on antaa kielelliset ja muut tarvitta-
vat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja
varten. Koulutuksen laajuudesta säädetään
tarvittaessa valtioneuvoston asetuksella.

19 §

Opetussuunnitelmat ja opintojen pituus

Ammattikorkeakoulu päättää opetussuun-
nitelmista.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen tulee pituudeltaan vastata vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden päätoi-

misia opintoja. Erityisestä syystä tutkinto voi
olla tätä pidempi. Ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavien opintojen tulee pi-
tuudeltaan vastata vähintään yhden lukuvuo-
den ja enintään puolentoista vuoden päätoi-
misia opintoja. Ammattikorkeakoulun on jär-
jestettävä tutkintoon johtavat opinnot niin,
että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot
mainitussa ajassa.

20 §

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

— — — — — — — — — — — — —
Ammatilliseen opettajankoulutukseen voi-

daan ottaa henkilö, jolla on sellainen koulutus
ja työkokemus, joka vaaditaan ammattikor-
keakoulun tai ammatillisen koulutuksen opet-
tajan virkaan tai toimeen.

24 §

Opiskeluoikeus

— — — — — — — — — — — — —
Ammatillisen opettajankoulutuksen opin-

not on suoritettava viimeistään vuotta niiden
laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammatti-
korkeakoulu erityisestä syystä myönnä opis-
kelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suo-
ritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopin-
not on suoritettava kolmessa vuodessa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2014.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vien toimilupien voimassaolo päättyy tämän
lain tullessa voimaan. Valtioneuvosto voi
kuitenkin myöntää määräaikaisen toimiluvan
sellaiselle kunnalle, kuntayhtymälle, yhtei-
sölle tai säätiölle, jolla on tämän lain voi-
maan tullessa voimassa olleen lain mukainen
toimilupa, ja jolle ei tämän lain 6 §:n mukaan
myönnetä toimilupaa. Määräaikainen lupa
voidaan myöntää, jos se on tarpeen ennen
tämän lain voimaantuloa opintonsa aloittanei-
den aseman turvaamiseksi, ammattikorkea-
koulutoiminnan uudelleenjärjestämi-seksi tai
muusta erityisestä syystä. Määräaikainen toi-
milupa voi olla voimassa enintään 31 päivään
joulukuuta 2015.
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Sen estämättä, mitä muualla säädetään toi-
milupiin liittyvistä maksuista, toimiluvan ha-
kijalta ei peritä maksua niistä tämän lain no-

jalla myönnettävistä toimiluvista, joiden voi-
massaolo alkaa tämän lain tullessa voimaan.

Naantalissa 28 päivänä kesäkuuta 2013

Tasavallan Presidentti
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Työministeri Lauri Ihalainen
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