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Laki
ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan ammattikorkeakoululain (932/2014) 63 §,
muutetaan 13 § sekä
lisätään lakiin uusi 13 a § seuraavasti:

13 §

Tilauskoulutus

Ammattikorkeakoulu voi järjestää opiskelijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa
opetusta niin, että koulutuksen tilaa ja rahoittaa Suomen valtio, toinen valtio, kansainvä-
linen järjestö taikka suomalainen tai ulkomainen julkisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhtei-
sö (tilauskoulutus).

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 opiskelijaan sovelletaan tämän lain
25—27, 33—40 ja 57—61 §:ää.

Tilauskoulutuksena annettavan opetuksen on liityttävä ammattikorkeakoulun toimilu-
vassa määrättyyn koulutustehtävään. Tilauskoulutus ei saa heikentää ammattikorkea-
koulun antamaa perus- tai jatkokoulutusta. Ammattikorkeakoulun on perittävä koulutuk-
sen tilaajalta tilauskoulutuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutuvat kustannukset
kattava maksu. Koulutuksen tilaajalla on oikeus periä tilauskoulutukseen osallistuvilta
opiskelijoilta sen sijaintivaltion lainsäädännön tai oman käytäntönsä mukaisia maksuja.

13 a §

Tutkintoon johtavasta vieraskielisestä koulutuksesta perittävät maksut

Ammattikorkeakoulun on perittävä muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen ammat-
tikorkeakoulututkintoon tai ylempään ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulu-
tukseen hyväksytyltä opiskelijalta vähintään 1 500 euron suuruinen maksu lukuvuodessa.
Ammattikorkeakoulu päättää maksun perimiseen liittyvistä 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 13 §:n mukaiseen tilauskoulutukseen osallistuvalta opiskelijalta.

Ammattikorkeakoululla on oltava apurahajärjestelmä maksulliseen tutkintokoulutuk-
seen osallistuvien opiskelijoiden tukemiseksi.

————
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.
Lain 13 a §:ää sovelletaan 1 päivänä elokuuta 2017 tai sen jälkeen opintonsa aloittaviin

opiskelijoihin. Ammattikorkeakoulu saa kuitenkin halutessaan soveltaa 13 a §:ää lain voi-
maantulon jälkeen opintonsa aloittaviin opiskelijoihin.
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