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Laki
yliopistolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan yliopistolain (558/2009) 91 §,
muutetaan 9 § ja 82 §:n 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 960/2015, sekä
lisätään lakiin uusi 10 § seuraavasti:

9 §

Tilauskoulutus

Yliopisto voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa opetusta
niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvälinen jär-
jestö taikka suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (ti-
lauskoulutus).

Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kan-
salaisille eikä niille, jotka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen
kanssa tekemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä
edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilauskoulutusta ei myöskään voida järjestää niille,
joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva
tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleske-
lulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäsenille. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan
ulkomaalaislakia. Tilauskoulutukseen osallistuvaan sovelletaan tämän lain 37, 37 a, 37 b,
43 a—43 d, 45, 45 a, 45 b, 82, 83, 83 a, 84, 84 a, 85 ja 86 §:ää.

Tilauskoulutuksena annettavan opetuksen on liityttävä sellaiseen perus- tai jatkokoulu-
tukseen, jossa yliopistolla on tutkinnonanto-oikeus. Tilauskoulutuksen järjestäminen ei
saa heikentää yliopiston antamaa perus- tai jatkokoulutusta. Yliopiston on perittävä kou-
lutuksen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannuk-
set kattava maksu. Koulutuksen tilaajalla on oikeus periä tilauskoulutukseen osallistuvilta
opiskelijoilta sen sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käytäntönsä mukaisia maksuja.

10 §

Tutkintoon johtavasta vieraskielisestä koulutuksesta perittävät maksut

Yliopiston on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen alempaan tai ylem-
pään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen hyväksytyltä opiskelijalta vähintään
1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa. Yliopisto päättää maksun perimiseen liitty-
vistä järjestelyistä.

Maksua ei kuitenkaan peritä Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaiselta
eikä siltä, joka Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuolen kanssa te-
kemän sopimuksen mukaan rinnastetaan Euroopan unionin kansalaiseen, eikä edellä mai-
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nittujen perheenjäseneltä. Maksua ei peritä myöskään siltä, jolla on ulkomaalaislaissa tar-
koitettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oles-
kelleen kolmannen maan kansalaisen EU-oleskelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjä-
seneltä. Perheenjäsenen määrittelyyn sovelletaan ulkomaalaislakia. Maksua ei peritä
myöskään 9 §:n mukaiseen tilauskoulutukseen osallistuvalta opiskelijalta.

Yliopistolla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutukseen osallistu-
vien opiskelijoiden tukemiseksi.

82 §

Oikaisumenettely

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Opiskelija voi pyytää suullisesti tai kirjallisesti oikaisua muun kuin 3 momentissa tar-

koitetun opintosuorituksensa arvosteluun tai muualla suoritettujen opintojensa tai muulla
tavoin osoitetun osaamisensa hyväksilukemiseen. Opintosuorituksen arvostelua koskeva
oikaisupyyntö on tehtävä arvostelun suorittaneelle opettajalle 14 päivän kuluessa siitä
ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada arvostelun tulokset sekä arvoste-
luperusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oi-
kaisupyyntö on tehtävä päätöksen tehneelle 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Tässä momentissa tarkoitetun oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen saa vaa-
tia oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta siihen tehtävään määrätyltä toimielimeltä 14
päivän kuluessa siten kuin hallintolaissa säädetään.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Lain 10 §:ää sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin

opiskelijoihin. Yliopisto saa kuitenkin halutessaan soveltaa 10 §:ää lain voimaantulon jäl-
keen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.
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