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ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 19 päivänä joulukuuta 2014

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 sellai-
silla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole
markkinaehtoisesti toteutettua koulutustar-
jontaa.

Erikoistumiskoulutusten yhteisistä tavoit-
teista ja vähimmäislaajuudesta säädetään val-
tioneuvoston asetuksella. Erikoistumis-kou-
lutuksena ei järjestetä koulutusta, jota am-
mattikorkeakoulu järjestää 5 §:n 3 momentin
mukaisena liiketoimintana.

Erikoistumiskoulutuksena voidaan järjes-
tää vain koulutus, jonka perusteista on sovittu
ammattikorkeakoulujen keskinäisessä yhteis-
työssä. Sopimusmenettelyn aikana on tehtävä
yhteistyötä työ- ja elinkeinoelämän edusta-
jien kanssa. Erikoistumiskoulutuksesta sopi-
misesta, sopimuksen sisällöstä ja koulutuksen
järjestämisestä annetaan tarkempia säännök-
siä valtioneuvoston asetuksella.

Erikoistumiskoulutuksia koskevista sopi-
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muksista pidetään julkista luetteloa. Julki-
sesta luettelosta ja siihen merkittävistä tie-
doista säädetään tarkemmin valtioneuvoston
asetuksella.

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
vastaanottaminen

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

37 §

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen
hyväksilukeminen

— — — — — — — — — — — — —
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 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

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.
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