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941/2017

Laki
ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakoululain (932/2014) 8 a §, sellaisena kuin se on laissa

563/2016, sekä
lisätään lakiin uusi 8 b § ja 24 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti:

2 luku

Ammattikorkeakoulun toimilupa ja toimiehdot

8 a §

Opetusyhteistyö

Ammattikorkeakoulu voi järjestää kielten ja viestinnän opetuksensa yhteistyössä toisen
korkeakoulun kanssa tai hankkia sen toiselta korkeakoululta. Ammattikorkeakoulun ei
tarvitse koulutusvastuunsa toteuttamiseksi järjestää omaa opetusta näiltä osin.

Ammattikorkeakoulu voi järjestää myös muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua opetusta
yhteistyössä toisen korkeakoulun kanssa tai hankkia sitä toiselta korkeakoululta. Kun ope-
tus hankitaan sellaiselta suomalaiselta korkeakoululta, joka antaa kyseistä opetusta myös
omille opiskelijoilleen, ammattikorkeakoulun ei tarvitse koulutusvastuunsa toteuttami-
seksi järjestää omaa opetusta näiltä osin. Ammattikorkeakoulun tulee antaa pääosa koulu-
tusvastuuseensa kuuluvien tutkintojen ja alojen opetuksesta itse.

Opetuksen, joka 1 tai 2 momentin nojalla korvaa ammattikorkeakoulun oman opetuk-
sen, on vastattava tutkinnon myöntävän ammattikorkeakoulun määrittelemiä tavoitteita.

Opiskelijalla, joka osallistuu 1 tai 2 momentin tai yliopistolain (558/2009) 7 a §:n 1 tai
2 momentin mukaisesti järjestettyyn, korkeakoulun oman opetuksen korvaavaan opetuk-
seen, on rajattu opiskeluoikeus ilman tutkinnonsuorittamisoikeutta opetusta antavassa
korkeakoulussa. Osallistuessaan opetukseen rajatun opiskeluoikeutensa perusteella opis-
kelija on opetusta antavan korkeakoulun hallintovallan alainen.

8 b §

Koulutuksen siirto

Kun ammattikorkeakoulun koulutus lakkautetaan, ammattikorkeakoulu voi sopia toi-
sen ammattikorkeakoulun kanssa opiskelijoiden siirtymisestä suorittamaan samaa tutkin-
toa kyseisessä ammattikorkeakoulussa. Opiskelijalla on kuitenkin oikeus jäädä kolmen
vuoden ajaksi koulutuksen lakkauttamisesta suorittamaan tutkintoa siihen ammattikorkea-
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kouluun, jonka koulutus lakkautetaan, ottaen huomioon 30 §:n 1–5 momentissa säädetty
opiskeluoikeuden kesto.

Opiskeluoikeuden siirtymiseen sovelletaan 30 §:n 6 momenttia.

24 §

Ammattikorkeakoulun hallintokieli

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jokaisella on oikeus omassa asiassaan käyttää suomea tai ruotsia ja saada toimituskirja

käyttämällään kielellä.
————

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.
Lain 8 b §:ää sovelletaan myös koulutukseen, joka on lakkautettu ennen tämän lain voi-

maantuloa, kuitenkin siten, että pykälässä tarkoitettu kolmen vuoden aika lasketaan tämän
lain voimaantulosta.
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