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Valtioneuvoston asetus
ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1129/2014)

6 b, 6 c sekä 12—14 §, sellaisina kuin niistä ovat 6 b ja 6 c § asetuksessa 1438/2014, seu-
raavasti:

6 b §

Erikoistumiskoulutuksesta sopiminen

Ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen syntyminen
edellyttää, että sopimuksen sopijaosapuolet muodostavat niiden ammattikorkeakoulujen
enemmistön, jotka antavat ammatillista opettajankoulutusta tai ammattikorkeakoulutut-
kintoon ja siihen liitettävään tutkintonimikkeeseen johtavaa koulutusta sillä alalla, jolla
erikoistumiskoulutus järjestetään. Työelämää edustavat tahot sekä se tapa, jolla työelämän
edustajat ovat osallistuneet sopimusmenettelyyn, on kirjattava sopimukseen.

Erikoistumiskoulutusta koskevassa sopimuksessa on sovittava ainakin järjestettävän
erikoistumiskoulutuksen nimestä, koulutuksen laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä
sekä opiskelijan asiantuntemuksen osoittamisesta.

Ammattikorkeakoulu voi liittyä erikoistumiskoulutusta koskevaan sopimukseen myös
sopimuksen tekemisen jälkeen. Alkuperäisillä sopijaosapuolilla on velvollisuus hyväksyä
sopijaosapuoliksi kaikki ne ammattikorkeakoulut, jotka antavat ammatillista opettajan-
koulutusta tai ammattikorkeakoulututkintoon ja siihen liitettävään tutkintonimikkeeseen
johtavaa koulutusta sillä alalla, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään. Sopimukseen liity-
tään allekirjoittamalla alkuperäinen sopimusasiakirja.

6 c §

Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen

Erikoistumiskoulutusta voivat järjestää ne ammattikorkeakoulut, jotka antavat amma-
tillista opettajankoulutusta tai ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta toimi-
luvan mukaisissa tutkinnoissa ja tutkintonimikkeissä sillä alalla, jolla erikoistumiskoulu-
tus järjestetään. Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen edellyttää, että ammattikorkea-
koulu on osapuolena ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 momentissa tarkoitetussa sopi-
muksessa.
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12 §

Rahoitusperusteiden keskinäinen jakautuminen

Ammattikorkeakoululain 43 §:n 3 momentissa tarkoitetusta perusrahoituksesta 94 pro-
senttia määräytyy toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella ja 6 prosent-
tia muiden koulutuspolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perus-
teella.

Toiminnan laadun, vaikuttavuuden ja laajuuden perusteella määräytyvä osuus rahoituk-
sesta jakaantuu koulutuksen perusteella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 79 pro-
senttia koko perusrahoituksesta, sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan pe-
rustella määräytyvään rahoitusosuuteen, joka on 15 prosenttia koko perusrahoituksesta.

Muiden koulutuspolitiikan sekä tutkimus- ja kehittämispolitiikan tavoitteiden perus-
teella määräytyvä osuus rahoituksesta jakaantuu strategiaperusteiseen rahoitusosuuteen,
joka on 5 prosenttia koko perusrahoituksesta ja alakohtaiseen rahoitusosuuteen, joka on
1 prosentti koko perusrahoituksesta.

13 §

Koulutuksen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusperusteet

Koulutuksen perusteella määräytyvä rahoitusosuus perustuu suoritettuihin ammattikor-
keakoulututkintoihin, opintopisteisiin ja ammatillisiin opettajankoulutusopintoihin, opis-
kelijapalautteeseen, kansainväliseen opiskelijaliikkuvuuteen sekä ammattikorkeakoulusta
valmistuneiden työllisten määrään.

Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan perusteella määräytyvä rahoitusosuus
perustuu julkaisuihin, suoritettuihin ylempiin ammattikorkeakoulututkintoihin, henkilös-
tön kansainväliseen liikkuvuuteen sekä tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan ul-
kopuoliseen rahoitukseen.

14 §

Strategiaperusteisen ja alakohtaisen rahoituksen rahoitusperusteet

Strategiaperusteinen rahoitusosuus perustuu kansallisiin korkeakoulu- ja tutkimuspoli-
tiikan tavoitteisiin sekä niihin kytkeytyviin ammattikorkeakoulujen keskeisiin strategisiin
päätöksiin ammattikorkeakoulun tehtävän, profiilin ja vahvuusalojen tukemiseksi ja uu-
distamiseksi. Rahoitusosuuden kohdentamisessa otetaan huomioon työelämään siirtymi-
sen nopeuttaminen, tutkimus-, oppimis- ja innovaatiotoiminnan ympäristöjen kehittämi-
nen, osaamisen hyödyntäminen, ammattikorkeakoulun toiminnan yhteiskunnallinen vai-
kuttavuus, alueellisten ja alakohtaisten osaamiskeskittymien luominen ammattikorkea-
koulun oman profiilin mukaisesti sekä rakenteiden ja toimintatapojen uudistaminen. Stra-
tegiaperusteisesta rahoitusosuudesta sovitaan opetus- ja kulttuuriministeriön ja ammatti-
korkeakoulujen välillä.

Alakohtainen rahoitusosuus perustuu koulutuksen erityispiirteisiin ja koskee seuraavia
tutkintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä:

1) humanistisen alan ammattikorkeakoulututkinto:
a) tulkki (AMK);
b) yhteisöpedagogi (AMK);

2) kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto:
a) konservaattori (AMK);
b) kuvataiteilija (AMK);
c) musiikkipedagogi (AMK);
d) muusikko (AMK);
e) tanssinopettaja (AMK);
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3) merenkulun ammattikorkeakoulututkinto:
a) merikapteeni (AMK);
b) insinööri (AMK);

4) humanistisen alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
a) tulkki (ylempi AMK);
b) yhteisöpedagogi (ylempi AMK);

5) kulttuurialan ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
a) konservaattori (ylempi AMK);
b) kuvataiteilija (ylempi AMK);
c) musiikkipedagogi (ylempi AMK);
d) muusikko (ylempi AMK);
e) tanssinopettaja (ylempi AMK);

6) merenkulun ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
a) merikapteeni (ylempi AMK);
b) insinööri (ylempi AMK);

7) tekniikan ylempi ammattikorkeakoulututkinto:
b) insinööri (ylempi AMK), palo- ja pelastusala.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2016

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Hallitusneuvos Immo Aakkula
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