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Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ammattikor-
keakouluopinnoista annetun lain ja eräiden siihen liittyvi-
en lakien muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi am-
mattikorkeakouluopinnoista annettua lakia,
ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain
toimeenpanon edellyttämistä järjestelyistä
annettua lakia ja ammatillisesta opettajan-
koulutuksesta annettua lakia.

Ehdotuksen mukaan ammattikorkeakoulu-
opinnoista annettuun lakiin otettaisiin sään-
nökset ammattikorkeakoulututkintoon johta-
via opintoja harjoittavan opiskelijan opiske-
luoikeudesta ammattikorkeakoulussa. Nykyi-
sin asetuksessa olevat säännökset opiskelu-
ajan enimmäispituudesta ja ilmoittautumis-
menettelystä siirrettäisiin yksilön oikeuksiin
ja velvollisuuksiin vaikuttavina lakiin. Lakiin
lisättäisiin opiskeluajan laskemista koskevat
säännökset. Opiskelija voisi tekemänsä pois-
saoloilmoituksen perusteella olla poissa yh-
teensä kahden lukuvuoden ajan sen lyhentä-
mättä säädettyä opiskeluaikaa. Säädetyn
opiskeluajan ylittämisestä seuraisi opiskelu-

oikeuden menetys. Opiskeluoikeuden voisi
menettää tietyissä tapauksissa myös poissa-
olojen vuoksi. Laissa ehdotetaan säädettä-
väksi myös ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien opintojen sisällöllisestä laajuudes-
ta. Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus olisi edelleen opiskelijalle maksuton-
ta. Muussa opetuksessa voitaisiin ehdotuksen
mukaan edelleen periä maksuja. Opetuksessa
perittävien maksujen yhtenäistämiseksi mak-
sujen perusteista ehdotetaan säädettäväksi
opetusministeriön asetuksella.

Esitykseen sisältyvät lisäksi ehdotukset
eräistä ammattikorkeakouluopinnoista anne-
tun lain toimeenpanon edellyttämistä järjeste-
lyistä annetun lain 6 §:n ja ammatillisesta
opettajankoulutuksesta annetun lain 7 §:n
muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan
voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

—————
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YLEISPERUSTELUT

1. Nykyt i la

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö

Ammattikorkeakouluopinnoista annetun
lain (255/1995) 12 §:n 2 momentin mukaan
koulutusohjelmien ja niiden opetussuunni-
telmien tulee olla laajuudeltaan vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden pää-
toimisten opintojen mittaisia. Erityisestä
syystä tutkinto voi olla neljääkin vuotta laa-
jempi. Lain 12 §:n 3 momentin mukaan ope-
tusministeriö vahvistaa koulutusohjelmat
ammattikorkeakoulun esityksestä sen mu-
kaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään.
Ammattikorkeakouluopinnoista annetun ase-
tuksen (256/1995) 6 §:n 2 momentin mukaan
opetusministeriö vahvistaa koulutusohjelmat
siten, että päätöksestä käy ilmi muun muassa
koulutusohjelman laajuus. Käytännössä ope-
tusministeriön vahvistamien koulutusohjel-
mien laajuudet ovat 140—180 opintoviikkoa.
Opiskeluajan enimmäispituudesta säädetään
lain 12 §:n 2 momentissa olevan valtuutus-
säännöksen nojalla asetuksella. Ammattikor-
keakouluopinnoista annetun asetuksen 11 §:n
2 momentin mukaan kokopäiväopiskelijan on
suoritettava opinnot viimeistään yhtä vuotta
niiden laajuutta pitemmässä ajassa, jollei
ammattikorkeakoulu erityisestä syystä
myönnä opiskelijalle tästä poikkeusta.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus on ammattikorkeakouluopinnoista an-
netun lain 16 §:n 1 momentin mukaan opis-
kelijalle maksutonta. Maksuton opetus sisäl-
tää opetuksen ja siihen välittömästi liittyvien
oheistoimintojen, kuten ohjauksen sekä ko-
keiden, kuulustelujen, arvioinnin ja todistus-
ten, maksuttomuuden. Lukukausimaksuja ei
siten peritä. Maksuton opetus ei kuitenkaan
sisällä oppikirjoja eikä muita vastaavia op-
pimateriaaleja. Ammatillisissa erikoistu-
misopinnoissa ja muussa aikuiskoulutuksessa
perittäviin maksuihin noudatetaan pykälän 2
momentin mukaan valtion ammattikorkea-
kouluissa sekä soveltuvin osin myös kunnal-
lisissa ja yksityisissä ammattikorkeakouluis-
sa, mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) säädetään. Opetusministeriö ei

ole tehnyt päätöstä valtion ammattikorkea-
kouluissa perittävien maksujen perusteista,
koska yhtään valtion ammattikorkeakoulua ei
opetusministeriön hallinnonalalle ole perus-
tettu. Kunnalliset ja yksityiset ammattikor-
keakoulut ovat itse päättäneet maksuista.

Koska opiskeluajan jatkuminen yli enim-
mäispituuden lisääntyi, Ammattikorkeakou-
lujen rehtorineuvosto ARENE ry teki vuonna
1997 suosituksen ns. sopimusopiskelujärjes-
telmästä. Suosituksen mukaan opiskelija, jo-
ka ei ole saanut opintojaan päätökseen ase-
tuksessa säädetyssä ajassa ja jolle ammatti-
korkeakoulu ei ole erityisestä syystä antanut
oikeutta opintojen jatkamiseen, voi suorittaa
kesken jääneet opintonsa loppuun sopi-
musopiskelijana, jolloin häneltä voidaan pe-
riä tenteistä maksuja. Suosituksen mukaan
erityisiä syitä ovat asepalveluksen suoritta-
minen, äitiysloma, pitkäkestoinen sairaus,
lukukautta pitemmät kansainväliset opinnot
sekä vaikea oma tai perheen elämäntilanne.
Järjestelyn tarkoituksena on ollut löytää kei-
no, jolla opiskelijat voisivat suorittaa opin-
tonsa loppuun niissäkin tapauksissa, joissa
erityisiä syitä opiskeluajan jatkamiseen ei ole
katsottu olevan. Suosituksen mukainen mak-
su on 250 markkaa tentiltä ja alle neljältä
opintoviikolta sekä 100 markkaa kultakin yli
neljän opintoviikon ylittävältä opintoviikolta.
Ammattikorkeakoulu voi suosituksen mu-
kaan vapauttaa opiskelijan joko kokonaan tai
osittain maksusta, mikäli painavat syyt sitä
puoltavat.

1.2. Nykytilan arviointi

Eduskunnan apulaisoikeusasiamies on
erääseen kanteluun antamassaan päätöksessä
vuonna 1999 katsonut, että ammattikorkea-
kouluopinnoista annettu laki ja asetus ovat
puutteellisia siinä suhteessa, että ne eivät si-
sällä selkeitä ja asianmukaisia säännöksiä sii-
tä, millä edellytyksillä ja miten ammattikor-
keakoulussa voidaan opiskella opinnoille
asetetun suoritusajan jälkeen. Nykyisen am-
mattikorkeakouluja koskevan lainsäädännön
nojalla maksujen periminen yliaikaisesta
opiskelusta ei apulaisoikeusasiamiehen käsi-
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tyksen mukaan ole mahdollista. Lainsäädän-
nön täsmentämistä tulisi apulaisoikeusasia-
miehen mukaan harkita myös sen suhteen,
olisiko hallintomenettelylakia koskeva viit-
taussäännös sisällytettävä ammattikorkea-
kouluja koskevaan lainsäädäntöön.

Opetusministeriö teki keväällä 1999 vaki-
naisille ammattikorkeakouluille kyselyn
opiskelijoilta perittävistä maksuista. Kysely
lähetettiin kaikkiin lukuvuonna 1998—99
vakinaisina toimineisiin ammattikorkeakou-
luihin, joita oli 20. Saaduista vastauksista kä-
vi ilmi, että puolet kyselyyn osallistuneista
ammattikorkeakouluista on noudattanut yli-
aikaisiin opiskelijoihin rehtorineuvoston suo-
situksessa mainittuja maksuja. Muut ovat
käyttäneet omia maksujaan tai niitä ei ole pe-
ritty lainkaan. Keskimääräinen maksu on ol-
lut 200 markkaa opintoviikkoa kohti, minkä
lisäksi opinnäytetyöstä on peritty 250 mar-
kasta 650 markkaan.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavat
opinnot on suoritettava opinnoille säädetyssä
määräajassa, mutta säännökset opiskeluajan
seurannasta puuttuvat. Näin ollen esimerkiksi
suhtautuminen siihen, mitkä poissaolot kulut-
tavat opinnoille säädettyä määräaikaa ja mit-
kä ei, vaihtelee ammattikorkeakouluittain.
Ammattikorkeakoulut ovat noudattaneet
omia käytäntöjään myös opiskelijaksi hyväk-
syttyjen ilmoittautumisessa ammattikorkea-
kouluun sekä läsnäolo- ja poissaoloilmoituk-
sen tekemisessä. Käytännön yhtenäistämi-
seksi ammattikorkeakouluopinnoista annet-
tuun asetukseen (256/1995) lisättiin uusi
22 a § (473/2000), johon otettiin säännökset
ammattikorkeakouluun ilmoittautumisesta
sekä lukuvuosittaisen läsnäolo- ja poissa-
oloilmoituksen tekemisestä. Nämä säännök-
set vastaavat pääosin yliopistoasetuksen
(115/1998) 14 §:ssä olevia säännöksiä. Myös
se, mitä opiskelijalla on ylipäätään oikeus
opiskella ammattikorkeakoulututkintoon joh-
taviin opintoihin kuuluvana, on tuottanut on-
gelmia. Opiskeluoikeuden laajuutta ammatti-
korkeakoulussa ei ole määrätty.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus on ammattikorkeakouluopinnoista an-
netun lain mukaan opiskelijalle maksutonta.
Ammatillisissa erikoistumisopinnoissa ja
muussa aikuiskoulutuksessa voidaan maksuja
periä. Ammattikorkeakoululainsäädäntöä

valmisteltaessa ei ollut mahdollista antaa
kunnallisia ja yksityisiä ammattikorkea-
kouluja koskevaa opetusministeriön päätöstä
maksujen perusteista. Asiasta päättäminen jäi
ammattikorkeakouluille itselleen, mikä aihe-
uttaa maksujen määräämisessä kirjavuutta
ammattikorkeakoulujen kesken. Ammatti-
korkeakoulujen opiskelijat eivät siten ole yh-
denvertaisessa asemassa perittävien maksu-
jen suhteen.

Ammattikorkeakouluista kerättyjen tietojen
(ammattikorkeakoulujen seurannan ja arvi-
oinnin tietokanta AMKOTA) mukaan opis-
kelijamäärä ammattikorkeakoulututkintoon
johtavassa nuorten koulutuksessa syyskuussa
2000 oli 93 574, joista yliaikaisia opiskelijoi-
ta 1 508 eli 1,6 prosenttia. Vastaavat luvut
aikuiskoulutuksessa olivat 20 595 ja 572 eli
2,9 prosenttia. Opiskeluaikojen venyminen ei
siten näytä enää olevan erityisen suuri on-
gelma ja keskittyy muutamiin ammattikor-
keakouluihin.

2. Esityksen tavoit teet ja keskeiset
ehdotukset

Nykyiset säännökset ammattikorkeakoulu-
jen opiskeluaikojen seurannasta ovat osoit-
tautuneet riittämättömiksi. Säännökset on
myös eräiltä osin annettu niiden luonne huo-
mioon ottaen väärällä säädöstasolla. Uudis-
tuksen tavoitteena on säännösten korjaami-
nen asianmukaisiksi ja siten kehittää ammat-
tikorkeakoulujen menettelytapoja ja parantaa
opiskelijoiden oikeusturvaa.

Lakiin ehdotetaan otettaviksi säännökset
opiskelijan opiskeluoikeudesta ammattikor-
keakoulussa. Opiskelijan opiskeluoikeus kä-
sittäisi oikeuden suorittaa ammattikorkea-
koulututkintoon johtavat opinnot asianomai-
sen koulutusohjelman ja sen opetussuunni-
telmien mukaisesti. Nämä opinnot tulee suo-
rittaa säädetyssä ajassa.

Opiskeluajan enimmäispituutta koskevilla
säännöksillä, jotka sisältyvät ammattikorkea-
kouluopinnoista annettuun asetukseen, puu-
tutaan opiskelijan oikeuksiin. Sen vuoksi ne
ehdotetaan siirrettäviksi asetuksesta lakiin.
Ammattikorkeakouluihin luodaan järjestel-
mä, jonka avulla ammattikorkeakoulut voi-
daan seurata ammattikorkeakoulujen opiske-
lijoiden opiskeluaikojen kulumista. Keskei-
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senä keinona seurannassa on ilmoittautu-
mismenettely, jota koskevat säännökset lisät-
tiin vuonna 2000 ammattikorkeakouluopin-
noista annettuun asetukseen. Myös nämä
säännökset ehdotetaan siirrettäviksi asetuk-
sesta lakiin.

Ammattikorkeakouluilla on ammattikor-
keakouluopinnoista annetun asetuksen mu-
kaan ollut mahdollisuus erityisestä syystä
myöntää lisäaikaa opiskelijalle, joka ei ole
suorittanut opintojaan säädetyssä ajassa. Tätä
mahdollisuutta ammattikorkeakoulut ovat
käyttäneet eri tavoin. Erityisenä syynä on
joissakin ammattikorkeakouluissa pidetty
esimerkiksi poissaoloa äitiysloman tai ase-
velvollisuuden suorittamisen vuoksi, jota taas
toisissa ammattikorkeakouluissa ei ole luettu
lainkaan opiskeluaikaan. Tämä on saattanut
eri ammattikorkeakoulujen opiskelijat keske-
nään eri asemaan. Lähtökohtana tulee edel-
leen olla, ettei poissaoloa esimerkiksi äitiys-
loman tai asevelvollisuuden suorittamisen
vuoksi lasketa opintojen enimmäisaikaan.
Kun tällaisten niin sanottujen pätevien syiden
luetteleminen tyhjentävästi on mahdotonta,
ehdotetaan, että opiskelija voisi tekemänsä
poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa
yhteensä kahden lukuvuoden ajan sen lyhen-
tämättä säädettyä opiskeluaikaa. Ehdotuksen
mukaan ammattikorkeakoululla olisi edelleen
mahdollisuus erityisestä syystä myöntää
opiskelijalle, joka ei ole suorittanut opinto-
jaan säädetyssä ajassa, lisäaikaa opintojen
loppuun saattamiseen.

Lakiin ehdotetaan lisättäviksi myös sään-
nökset opiskeluoikeuden menettämisestä.
Tämä olisi seurauksena ammattikorkeakou-
luun ilmoittautumisen laiminlyönnistä ja sii-
tä, että opiskelija ei ole saanut opintojaan
suoritetuksi säädetyssä ajassa. Opiskeluoi-
keuden menetystä koskevaan päätökseen oli-
si muutoksenhakukeinona oikaisu kuten
opiskelijaksi ottamisessa ja opiskelijan ku-
rinpidossa.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus olisi edelleen opiskelijalle maksuton-
ta. Muussa opetuksessa perittävien maksujen
yhdenmukaistamiseksi ehdotetaan, että mak-
sujen perusteista säädettäisiin opetusministe-
riön asetuksella.

Muutoksenhakusäännöksiin ehdotetaan
tehtäviksi muutokset, jotka aiheutuvat siitä,

että lääninoikeuksien tilalle ovat tulleet 1
päivästä marraskuuta 1999 lukien hallinto-
oikeuslain (430/1999) mukaiset hallinto-
oikeudet

Hallintolainkäyttölain (586/1996) 12 §:ssä
(433/1999) säädetään toimivaltaisesta hallin-
to-oikeudesta. Mainitun säännöksen mukaan
ei ole täysin selvää, mikä on toimivaltainen
hallinto-oikeus haettaessa muutosta ammatti-
korkeakoulun päätökseen. Suurella osalla
ammattikorkeakouluja on useampia sijainti-
paikkoja. Ammattikorkeakoulun sijaintipai-
kat kuuluvat monessa tapauksessa eri hallin-
to-oikeuksien tuomiopiireihin. Jottei epätie-
toisuutta toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta
syntyisi, ehdotetaan muutoksenhaku ammat-
tikorkeakoulun päätöksiin ohjattavaksi yh-
teen ja samaan hallinto-oikeuteen.

Tässä yhteydessä tehtäisiin eräitä muutok-
sia myös eräistä ammattikorkeakouluopin-
noista annetun lain toimeenpanon edellyttä-
mistä järjestelyistä sekä ammatillisesta opet-
tajankoulutuksesta annettuihin lakeihin.
Ammattikorkeakoululle annettaisiin mahdol-
lisuus erityisestä syystä pidentää niin
sanottujen vanhojen opettajien viiden vuoden
pätevöitymisaikaa. Muusta ammatillisesta
opettajankoulutuksesta poiketen musiikin-
opettajiksi ammattikorkeakoulussa opiskele-
vat voisivat suorittaa opettajankoulutuksen jo
varsinaisten opintojensa yhteydessä.

3. Esityksen vaikutukset

Ehdotetut säännökset opiskeluajan seuran-
nasta ja opiskelijan opiskeluoikeudesta pal-
velevat ammattikorkeakoulun opetus-
järjestelyjä ja auttavat opiskelijaa omien
opintojensa tarkoituksenmukaisessa järjestä-
misessä. Maksujen määrääminen opetusmi-
nisteriön asetuksella yhdenmukaistaa maksu-
käytäntöä eri ammattikorkeakouluissa. Kun
maksut on tarkoitus määrätä kohtuullisiksi,
eivät niistä saatavat tulot ole ammattikorkea-
kouluille merkittäviä.

4. Asian valmiste lu

Esitys on valmisteltu opetusministeriössä
virkamiestyönä. Esityksestä hankittiin lau-
sunnot Ammattikorkeakoulujen rehtorineu-
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vosto ARENE ry:ltä, Opetusalan Ammat-
tijärjestö OAJ ry:ltä, Suomen Ammattikor-
keakouluopiskelijayhdistysten Liitto SA-
MOK ry:ltä ja Suomen kuntaliitto ry:ltä.
ARENE ja SAMOK suhtautuivat myöntei-
sesti esitykseen. Kuntaliitto vastusti esityk-

sen antamista tässä vaiheessa ja edellytti
huomattavia muutoksia lakiehdotuksiin. Lau-
sunnoissa esitetyt lakiehdotusten yksityis-
kohtia koskevat huomautukset on mahdolli-
suuksien mukaan pyritty ottamaan huomi-
oon.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

1. Lakiehdotusten perustelut

1.1. Laki ammattikorkeakouluopinnoista

Ammattikorkeakouluopinnoista annettuun
lakiin ehdotetaan lisättäviksi ammattikorkea-
kouluun ilmoittautumista, opiskelijan opiske-
luoikeutta ja sen seurantaa sekä opiskeluoi-
keuden menetystä ja muutoksenhakua siihen
koskevat säännökset.

12 §. Koulutusohjelmat ja opetussuunni-
telmat. Opiskeluajan enimmäispituutta kos-
kevat säännökset, jotka nykyisin ovat ammat-
tikorkeakouluopinnoista annetun asetuksen
11 §:n 2 momentissa, siirrettäisiin lakiin li-
sättävään uuteen 15 b §:ään, minkä vuoksi
pykälän 2 momentissa oleva valtuutussään-
nös ehdotetaan tarpeettomana poistettavaksi.

15 a §. Opiskelijaksi ilmoittautuminen. La-
kiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 15 a §, johon
siirrettäisiin ammattikorkeakouluopinnoista
annetun asetuksen 22 a §:ssä olevat säännök-
set ammattikorkeakouluun ilmoittautumisesta
sekä lukuvuosittaisen läsnäolo- ja poissa-
oloilmoituksen tekemisestä. Ilmoituksen te-
keminen tapahtuisi ammattikorkeakoulun
määräämällä tavalla. Läsnäolevaksi ilmoit-
tauduttaisiin lukuvuoden alkaessa tai, jos
koulutus alkaa muuna ajankohtana, koulu-
tuksen alkaessa. Poissaolevaksi ilmoittaudut-
taisiin joko koko lukuvuodeksi taikka luku-
vuoden alusta kalenterivuoden loppuun tai
kalenterivuoden alusta lukuvuoden loppuun.
Koko lukuvuodeksi poissaolevaksi ilmoittau-
tunut voi niin halutessaan keskeyttää poissa-
olonsa ja ilmoittautua läsnäolevaksi kalente-
rivuoden alusta.

15 b §. Opiskeluoikeus. Lakiin ehdotetaan
lisättäväksi uusi 15 b §, jossa säädettäisiin
opiskelijan opiskeluoikeudesta.

Pykälän 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi ammattikorkeakoulututkintoon johta-
vien opintojen sisällöllisestä laajuudesta.
Opiskeluoikeus käsittäisi ammattikorkeakou-
lututkintoon johtavien opintojen suorittami-
sen siinä laajuudessa kuin asianomaisessa

koulutusohjelmassa ja sen opetussuunnitel-
missa määrätään. Opetusministeriö vahvistaa
asetuksen 6 §:n 2 momentin mukaan koulu-
tusohjelmat siten, että päätöksestä käy ilmi
muun ohella koulutusohjelman laajuus opin-
toviikkoina. Ammattikorkeakoulu päättää
koulutusohjelmien opetussuunnitelmista.
Opinnot ja niihin kuuluva opetus järjestetään
asetuksen 9 §:n mukaan opintojaksoina.
Opintojaksot ovat pakollisia tai vaihtoehtoi-
sia taikka vapaasti valittavia. Koulutusohjel-
man opetussuunnitelmassa määrätään muun
ohella kunkin opintojakson laajuus opinto-
viikkoina. Ammattikorkeakoulututkintoon
johtavien opintojen sisällöllinen laajuus mää-
ritellään koulutusohjelman ja opetussuunni-
telman mukaisesti kysymyksessä olevasta
koulutuksesta vastaavan opettajan ja opiske-
lijan kesken. Ehdotuksen mukaan ammatti-
korkeakoulun tutkintosäännössä määrättäisiin
ne perusteet, joiden mukaan tutkinnon sisäl-
löllinen laajuus määriteltäisiin.

Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin nykyi-
sin ammattikorkeakouluopinnoista annetun
asetuksen 11 §:n 2 momentissa olevat sään-
nökset opiskeluajan enimmäispituudesta
ammattikorkeakoulussa. Näillä säännöksillä
rajoitetaan ajallisesti opiskelijan oikeutta har-
joittaa ammattikorkeakoulututkintoon johta-
via opintoja ammattikorkeakoulussa. Opiske-
lijan oikeuksia koskevana opiskeluajan
enimmäispituudesta on tarpeen säätää laissa.
Ehdotuksen mukaan opiskelija voisi teke-
mänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla
poissa yhteensä kahden lukuvuoden ajan sen
lyhentämättä säädettyä opiskeluaikaa.

Osa-aikaisen opiskelijan opiskeluajan
enimmäispituudesta ei ammattikorkeakoulu-
lainsäädännössä ole säännöksiä. Kun tällai-
sessa aikuisopiskelussa koulutuspituudet
vaihtelevat opetusjärjestelyjen ja opiskelijan
henkilökohtaisen tilanteen mukaan, tällaisen
opiskelijan opiskeluajan enimmäispituuden
perusteista määrättäisiin pykälän 2 momentin
mukaan ammattikorkeakoulun tutkintosään-
nössä.
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15 c §. Opiskeluoikeuden menettäminen.
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 15 c §,
jossa säädettäisiin ammattikorkeakoulun
opiskelijan opiskeluoikeuden menettämisestä
eräissä tapauksissa. Opiskelija, joka ei ole
ilmoittautunut ammattikorkeakoulun mää-
räämällä tavalla, menettäisi pykälän 1 mo-
mentin mukaan opiskeluoikeutensa. Ammat-
tikorkeakoulu voisi hakemuksesta palauttaa
tällaisen opiskelijan opiskeluoikeuden. Arvi-
oitaessa opiskeluoikeuden palauttamisen
edellytyksiä olisi kuitenkin otettava huomi-
oon 15 b §:n opiskeluajan enimmäispituutta
koskevat säännökset. Opiskeluoikeuden pa-
lauttaminen ei edellyttäisi uudelleen hake-
mista ammattikorkeakouluun.

Opiskelija, joka ei ole saanut opintojaan
suoritetuksi säädetyssä enimmäisajassa, me-
nettäisi pykälän 2 momentin mukaan opiske-
luoikeutensa. Nykyistä tilannetta vastaavasti
ammattikorkeakoulu voisi kuitenkin erityi-
sestä syystä myöntää opiskelijalle lisäaikaa
opintojen loppuun saattamiseen. Tällaisena
erityisenä syynä voisi käytännössä tulla ky-
symykseen esimerkiksi se, että ammattikor-
keakoulu katsoo opiskelijalla olevan edelly-
tykset kohtuullisessa ajassa saattaa opintonsa
loppuun. Opiskelijoiden henkilökohtaiset
opiskelutilanteet ovat siinä määrin erilaisia,
ettei laissa ole mahdollista määritellä tar-
kemmin niitä edellytyksiä, joilla lisäaikaa
voidaan myöntää.

Ammattikorkeakoulun tekemään opiskelu-
oikeuden menetystä koskevaan päätökseen
tyytymätön voisi pykälän 3 momentin mu-
kaan hakea päätökseen oikaisua ammattikor-
keakoululta sen mukaan kuin valtioneuvos-
ton asetuksella tarkemmin säädetään. Ase-
tuksella on tarkoitus säätää, että oikaisua voi-
si hakea kirjallisesti ammattikorkeakoulun
hallitukselta samalla tavoin kuin opiskelija-
valintaan.

16 §. Opetuksen maksuttomuus. Ammatti-
korkeakoulututkintoon johtava opetus olisi
pykälän 1 momentin mukaan edelleen opis-
kelijalle maksutonta. Muussa opetuksessa
voitaisiin pykälän 2 momentin mukaan ny-
kyisen käytännön mukaisesti periä maksuja.
Maksullisia voisivat olla erikoistumisopinnot
ja muu aikuiskoulutus. On tarkoituksenmu-
kaista, että opiskelijoilta perittävät maksut
ovat sekä perusteiltaan että suuruudeltaan

yhdenmukaiset riippumatta siitä, opiskeleeko
hän kunnallisessa vai yksityisessä ammatti-
korkeakoulussa. Sen vuoksi ehdotetaan, että
opiskelijoilta perittävien maksujen perusteis-
ta säädettäisiin opetusministeriön asetuksella.
Tällöin noudatettaisiin soveltuvin osin, mitä
valtion maksuperustelaissa (150/1992) sääde-
tään julkisoikeudellisista suoritteista perittä-
vistä maksuista. Pykälään ehdotetaan lisättä-
väksi uusi 3 ja 4 momentti, joissa olisivat ta-
vanomaiset viivästyskorkoa ja maksun peri-
mistä koskevat viittaussäännökset.

28 a §. Hallintomenettelylain soveltaminen.
Hallintomenettelylakia sovelletaan hallinto-
menettelylain (598/1982) 3 §:n 1 momentin
mukaan muun ohella kuntien ja kuntayhty-
mien viranomaisiin ja siten myös kuntien ja
kuntayhtymien ylläpitämiin ammattikorkea-
kouluihin. Yksityisten yhteisöjen osakeyhti-
öiden ja säätiöiden ylläpitämät ammattikor-
keakoulut hoitavat ammattikorkeakouluope-
tusta järjestäessään julkista tehtävää samalla
tavoin kuin kuntien ja kuntayhtymien am-
mattikorkeakoulut. Sen vuoksi ehdotetaan
lakiin lisättäväksi uusi 28 a §, joka sisältäisi
hallintomenettelylakia koskevan viittaus-
säännöksen.

29 §. Muutoksenhaku. Pykälän 3 momentin
(1060/1998) mukaan ammattikorkeakoulun
päätökseen, johon lain mukaan saa hakea oi-
kaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla.
Oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen
haetaan muutosta valittamalla lääninoikeu-
teen (nykyisin hallinto-oikeuteen), jonka pää-
tös on pykälän 4 momentin mukaan lopulli-
nen. Päätökset, joihin lain mukaan saa hakea
oikaisua, koskevat 15 §:ssä tarkoitettua opis-
kelijaksi ottamista ja 17 §:ssä tarkoitettua
opiskelijan kurinpitoa. Ammattikorkeakou-
lun tekemään opiskeluoikeuden menetystä
koskevaan päätökseen voisi ehdotetun
15 c §:n 3 momentin mukaan myös hakea oi-
kaisua. Lain 29 §:n 3 ja 4 momenttiin ehdote-
taan tehtäviksi tästä aiheutuvat lisäykset.

Lääninoikeuksien tilalle ovat hallinto-
oikeuslain mukaan tulleet hallinto-oikeudet.
Pykälään tehtäisiin samalla tästä aiheutuvat
tarkistukset.

Muutoksenhaku ammattikorkeakoulun pää-
töksiin ehdotetaan ohjattavaksi siihen hallin-
to-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä ammatti-
korkeakoulun päätoimipaikka sijaitsee. Am-
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mattikorkeakoulun päätoimipaikalla tarkoite-
taan tässä yhteydessä sitä paikkakuntaa, jossa
ammattikorkeakoulun keskushallinto sijait-
see.

1.2. Laki eräistä ammattikorkeakoulu-
opinnoista annetun lain toimeenpa-
non edellyttämistä järjestelyistä

6 §. Opettajan asema. Ammattikorkeakou-
lu-uudistus on toteutettu käyttämällä pääosin
vastaavan ammatillisen koulutuksen opetta-
jistoa. Ammattikorkeakoulun opettajien kel-
poisuusvaatimukset on kuitenkin säädetty
ammatillisten oppilaitosten opettajien kelpoi-
suusvaatimuksia korkeammalle tasolle. Jotta
sellainenkin ammattikorkeakoulun perustana
olevan ammatillisen oppilaitoksen opettaja,
joka on tässä virassaan tai toimessaan kel-
poinen, mutta joka ei täytä ammattikorkea-
koulun opettajan kelpoisuusvaatimuksia, sai-
si mahdollisuuden siirtyä ammattikorkeakou-
lun opettajaksi, säädetään eräistä ammatti-
korkeakouluopinnoista annetun lain toi-
meenpanon edellyttämistä järjestelyistä anne-
tun lain (258/1995) 6 §:ssä, että tällainen
opettaja voidaan nimittää ammattikorkeakou-
lun opettajan virkaan tai toimeen viiden vuo-
den määräajaksi sitä haettavaksi julistamatta
silloin, kun virka tai toimi on ensi kertaa täy-
tettävänä. Tarkoituksena on, että tällainen
opettaja niin halutessaan määräajan kuluessa
täyttää ammattikorkeakoulun opettajan kel-
poisuusvaatimukset suorittamalla kelpoi-
suusvaatimusten edellyttämät lisäopinnot.
Viiden vuoden määräaika kuluu umpeen en-
simmäisten vakinaisten ammattikorkeakoulu-
jen opettajien osalta elokuussa 2001. Kun
osalla opettajista lisäopinnot siinä vaiheessa
saattavat eri syistä olla vielä kesken, mutta
opintojen loppuunsaattaminen kohtuullisessa
ajassa näyttää kuitenkin ilmeiseltä, ehdote-
taan 6 §:ään lisättäväksi ammattikorkeakou-
lulle mahdollisuus määräajan pidentämiseen
erityisestä syystä.

1.3. Laki ammatillisesta opettajankoulu-
tuksesta

7 §. Kelpoisuus opettajankoulutukseen.
Ammatilliseen opettajankoulutukseen voi-
daan ammatillisesta opettajankoulutuksesta

annetun lain (452/1996) 7 §:n mukaan ottaa
henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työko-
kemus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun
tai ammatillisen oppilaitoksen opettajan vir-
kaan tai toimeen. Ammattikorkeakoulujen
musiikin koulutusohjelmassa on suuntautu-
misvaihtoehtoja, jotka johtavat musiikin
ammattikorkeakoulututkintoon, musiikkipe-
dagogi (AMK) ja opettajan tehtäviin. Jotta
opettajankoulutus voitaisiin toteuttaa muusta
ammatillisesta opettajankoulutuksesta poike-
ten jo musiikin ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavien opintojen yhteydessä, ehdote-
taan 7 §:ään lisättäväksi mahdollisuus opetta-
jankoulutuksen sisällyttämiseen ammattikor-
keakoulututkintoon johtavaan koulutukseen.

2. Tarkemmat säännökset ja mää-
räykset

Opetusministeriön asetuksella säädettäisiin
opiskelijalta 16 §:n 2 momentin mukaan pe-
rittävistä maksuista. Asetuksella on tarkoitus
säätää myös siitä, mitä opetuksen maksutto-
muus sisältää. Asetukseen otettaisiin sään-
nökset myös niistä perusteista, joiden mu-
kaan oppimateriaaleista ja muista tarvikkeista
perittävät maksut määräytyvät silloin, kun
ammattikorkeakoulu antaa oppimateriaalit ja
tarvikkeet opiskelijan henkilökohtaiseen
käyttöön.

Valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus
säätää, että opiskeluoikeuden menettämiseen
tyytymätön voisi hakea oikaisua samalla ta-
voin kuin opiskelijavalintaan tyytymätön.

3. Voimaantulo

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä-
nä elokuuta 2001.

Ammattikorkeakouluopinnoista annettuun
lakiin ehdotetut muutokset vaikuttavat opis-
kelijoiden oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
Opiskeluajan enimmäispituutta ja ilmoittau-
tumismenettelyä koskevat säännökset ehdo-
tetaan tässä yhteydessä siirrettäviksi asetuk-
sesta lakiin. Muut muutosehdotukset pääasi-
assa yhtenäistävät ammattikorkeakoulujen
menettelytapoja ja parantavat siten opiskeli-
joiden oikeusturvaa. Sen vuoksi on tarkoituk-
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senmukaista, että lakia sovellettaisiin heti sen
voimaantulosta kaikkiin opiskelijoihin.

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset:

Lakiehdotukset

1.

Laki

ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain

(255/1995) 12 §:n 2 momentti, 16 § 2 momentti ja 29 §, sellaisena kuin niistä on 29 § laissa
1060/1998, sekä

lisätään lakiin uusi 15 a, 15 b ja 15 c §, 16 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä uusi 28 a § seu-
raavasti:

12 §

Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat

— — — — — — — — — — — — — —
Koulutusohjelmien ja niiden opetussuunni-

telmien tulee olla laajuudeltaan vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden pää-
toimisten opintojen mittaisia. Erityisestä
syystä tutkinto voi olla neljääkin vuotta laa-
jempi.
— — — — — — — — — — — — — —

15 a §

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-
nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla
ilmoittautua ammattikorkeakouluun, minkä
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opis-
kelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava
läsnäolevaksi tai poissaolevaksi ammattikor-
keakoulun määräämällä tavalla.

15 b §

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavat opinnot asi-
anomaisen koulutusohjelman ja sen opetus-
suunnitelmien sekä ammattikorkeakoulun
tutkintosäännössä määrättyjen perusteiden
mukaisesti.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1
momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään
yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä ajas-
sa. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoi-
tuksen perusteella olla poissa yhteensä kah-
den lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei lasketa
opintojen enimmäisaikaan. Muun opiskelijan
1 momentissa tarkoitettujen opintojen enim-
mäisajan perusteista määrätään ammattikor-
keakoulun tutkintosäännössä.

15 c §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut
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15 a §:ssä säädetyllä tavalla, menettää opis-
keluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija halu-
aa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa
niitä, hänen on haettava ammattikorkeakou-
lulta uudelleen opiskeluoikeutta.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opinto-
jaan 15 b §:ssä säädetyssä ajassa, menettää
opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkea-
koulu erityisestä syystä myönnä hänelle lisä-
aikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Opiskelijalla on oikeus hakea ammattikor-
keakoululta oikaisua opiskeluoikeuden me-
nettämistä koskevaan päätökseen sen mukaan
kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin
säädetään.

16 §

Opetuksen maksuttomuus

— — — — — — — — — — — — — —
Muussa opetuksessa voidaan periä maksu-

ja. Maksujen perusteista säädetään opetusmi-
nisteriön asetuksella noudattaen soveltuvin
osin, mitä valtion maksuperustelaissa
(150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista
perittävistä maksuista säädetään.

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta pe-
rittävää maksua ei ole suoritettu eräpäivänä,
saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä erä-
päivästä lukien siten kuin korkolaissa
(633/1982) säädetään.

Maksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota
tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) säädetään.

28 a §

Hallintomenettelylain soveltaminen

Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua hal-
lintoasiaa yksityisessä ammattikorkea-
koulussa on noudatettava, mitä hallintome-

nettelylaissa (598/1982) säädetään.

29 §

Muutoksenhaku

Valtion ja yksityisen ammattikorkeakoulun
päätökseen haetaan muutosta valittamalla
siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiris-
sä ammattikorkeakoulun päätoimipaikka si-
jaitsee, ja muutoin siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. Kunnalli-
sen ammattikorkeakoulun päätökseen hae-
taan muutosta siten kuin kuntalaissa
(365/1995) säädetään.

Opiskelijan kurinpitoa koskevissa asioissa
muutosta haetaan 1 momentista poiketen va-
littamalla 1 momentissa tarkoitettuun hallin-
to-oikeuteen noudattaen muutoin, mitä hal-
lintolainkäyttölaissa säädetään.

Päätökseen, johon saa 15, 15 c ja 17 §:n
mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä an-
nettuun päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla 1 momentissa tarkoitettuun hallinto-
oikeuteen. Opintosuoritusten arviointia kos-
kevaan oikaisumenettelyssä annettuun pää-
tökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta va-
littamalla.

Valittamalla ei saa hakea muutosta ammat-
tikorkeakoulun päätökseen, joka koskee am-
mattikorkeakoulun tutkintosääntöä, koulu-
tusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muuta
opetuksen järjestelyä. Valittaa ei saa myös-
kään hallinto-oikeuden päätöksestä, joka
koskee 15 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ot-
tamista, 15 c §:ssä tarkoitettua opiskeluoi-
keuden menettämistä tai 17 §:ssä tarkoitettua
opiskelijan kurinpitoa.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuu-

ta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————
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2.

Laki

eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjeste-
lyistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä

järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (258/1995) 6 § seuraavasti:

6 §

Opettajien asema

Ammattikorkeakoulun perustana olevan
ammatillisen oppilaitoksen sellainen opetta-
jan viran tai toimen haltija, joka täyttää tä-
män ammatillisen oppilaitoksen viralle tai
toimelle säädetyt kelpoisuusvaatimukset,
mutta joka ei täytä ammattikorkeakoulun
opettajia koskevia kelpoisuusvaatimuksia,
voidaan nimittää ammattikorkeakoulun opet-

tajan virkaan tai toimeen viiden vuoden mää-
räajaksi virkaa tai tointa ensi kertaa täytettä-
essä sitä haettavaksi julistamatta. Ammatti-
korkeakoulu voi erityisestä syystä pidentää
määräaikaa.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuu-

ta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin

—————
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3.

Laki

ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain

(452/1996) 7 § seuraavasti:

7 §

Kelpoisuus opettajankoulutukseen

Opettajankoulutukseen voidaan ottaa hen-
kilö, jolla on sellainen koulutus ja työkoke-
mus, joka vaaditaan ammattikorkeakoulun tai
ammatillisen oppilaitoksen opettajan virkaan
tai toimeen, jollei opettajankoulutus sisälly

ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan
koulutukseen.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuu-

ta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

—————

Helsingissä 27 päivänä huhtikuuta 2001

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Opetusministeri Maija Rask
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.

Laki

ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluopinnoista 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain

(255/1995) 12 §:n 2 momentti, 16 § 2 momentti ja 29 §, sellaisena kuin niistä on 29 § laissa
1060/1998, sekä

lisätään lakiin uusi 15 a, 15 b ja 15 c §, 16 §:ään uusi 3 ja 4 momentti sekä uusi 28 a § seu-
raavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

12 §

Koulutusohjelmat ja opetussuunnitelmat

— — — — — — — — — — — — — —
Koulutusohjelmien ja niiden opetussuun-

nitelmien tulee olla laajuudeltaan vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden pää-
toimisten opintojen mittaisia. Erityisestä
syystä tutkinto voi olla neljääkin vuotta laa-
jempi. Opiskeluajan enimmäispituudesta
säädetään asetuksella.
— — — — — — — — — — — — — —

— — — — — — — — — — — — — —
Koulutusohjelmien ja niiden opetussuun-

nitelmien tulee olla laajuudeltaan vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden pää-
toimisten opintojen mittaisia. Erityisestä
syystä tutkinto voi olla neljääkin vuotta laa-
jempi.

— — — — — — — — — — — — — —

15 a §

Opiskelijaksi ilmoittautuminen

Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-
nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla
ilmoittautua ammattikorkeakouluun, minkä
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi.
Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittaudut-
tava läsnäolevaksi tai poissaolevaksi am-
mattikorkeakoulun määräämällä tavalla.
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15 b §

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammat-
tikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot
asianomaisen koulutusohjelman ja sen ope-
tussuunnitelmien sekä ammattikorkeakou-
lun tutkintosäännössä määrättyjen perus-
teiden mukaisesti.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1
momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään
yhtä vuotta niiden laajuutta pitemmässä
ajassa. Opiskelija voi tekemänsä poissa-
oloilmoituksen perusteella olla poissa yh-
teensä kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa
ei lasketa opintojen enimmäisaikaan. Muun
opiskelijan 1 momentissa tarkoitettujen
opintojen enimmäisajan perusteista määrä-
tään ammattikorkeakoulun tutkintosäännös-
sä.

15 c §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut
15 a §:ssä säädetyllä tavalla, menettää
opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiskelija
haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai
jatkaa niitä, hänen on haettava ammatti-
korkeakoululta uudelleen opiskeluoikeutta.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opinto-
jaan 15 b §:ssä säädetyssä ajassa, menettää
opiskeluoikeutensa, jollei ammattikorkea-
koulu erityisestä syystä myönnä hänelle li-
säaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

Opiskelijalla on oikeus hakea ammatti-
korkeakoululta oikaisua opiskeluoikeuden
menettämistä koskevaan päätökseen sen
mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädetään.

16 §

Opetuksen maksuttomuus

— — — — — — — — — — — — — —
Ammatillisissa erikoistumisopinnoissa ja

— — — — — — — — — — — — — —
Muussa opetuksessa voidaan periä mak-
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muussa aikuiskoulutuksessa perittäviin
maksuihin noudatetaan valtion ammattikor-
keakouluissa sekä soveltuvin osin myös
kunnallisissa ja yksityisissä ammattikor-
keakouluissa, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/92) säädetään.

suja. Maksujen perusteista säädetään ope-
tusministeriön asetuksella noudattaen so-
veltuvin osin, mitä valtion maksuperuste-
laissa (150/1992) julkisoikeudellisista suo-
ritteista perittävistä maksuista säädetään.

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta
perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäi-
vänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa
periä eräpäivästä lukien siten kuin korko-
laissa (633/1982) säädetään.

Maksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota
tai päätöstä siten kuin verojen ja maksujen
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa
(367/1961) säädetään.

28 a §

Hallintomenettelylain soveltaminen

Käsiteltäessä tässä laissa tarkoitettua
hallintoasiaa yksityisessä ammattikorkea-
koulussa on noudatettava, mitä hallintome-
nettelylaissa (598/1982) säädetään.

29 §

Muutoksenhaku

Valtion ja yksityisen ammattikorkeakou-
lun päätökseen haetaan muutosta
valittamalla lääninoikeuteen siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään. Kunnallisen
ammattikorkeakoulun päätökseen haetaan
muutosta siten kuin kuntalaissa (365/1995)
säädetään.

Opiskelijan kurinpitoa koskevissa asioissa
muutosta haetaan 1 momentista poiketen
valittamalla lääninoikeuteen noudattaen
muutoin, mitä hallintolainkäyttölaissa sää-
detään.

Päätökseen, johon saa 15 ja 17 §:n mu-
kaan hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta
valittamalla. Oikaisumenettelyssä annettuun
päätökseen haetaan muutosta valittamalla
lääninoikeudelta. Opintosuoritusten arvioin-
tia koskevaan oikaisumenettelyssä annet-
tuun päätökseen ei kuitenkaan saa hakea
muutosta valittamalla.

29 §

Muutoksenhaku

Valtion ja yksityisen ammattikorkeakou-
lun päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiirissä ammattikorkeakoulun päätoi-
mipaikka sijaitsee ja muutoin siten kuin hal-
lintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Kunnallisen ammattikorkeakoulun päätök-
seen haetaan muutosta siten kuin kuntalais-
sa (365/1995) säädetään.

Opiskelijan kurinpitoa koskevissa asioissa
muutosta haetaan 1 momentista poiketen
valittamalla 1 momentissa tarkoitettuun hal-
linto-oikeuteen noudattaen muutoin, mitä
hallintolainkäyttölaissa säädetään.

Päätökseen, johon saa 15, 15 c ja 17 §:n
mukaan hakea oikaisua, ei saa hakea muu-
tosta valittamalla. Oikaisumenettelyssä an-
nettuun päätökseen haetaan muutosta valit-
tamalla 1 momentissa tarkoitettuun hallin-
to-oikeuteen. Opintosuoritusten arviointia
koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun
päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutos-
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Valittamalla ei saa hakea muutosta am-
mattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee
ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä, kou-
lutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muu-
ta opetuksen järjestelyä. Valittaa ei saa
myöskään lääninoikeuden päätöksestä, joka
koskee 15 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi
ottamista tai 17 §:ssä tarkoitettua opiskeli-
jan kurinpitoa.

ta valittamalla.
Valittamalla ei saa hakea muutosta am-

mattikorkeakoulun päätökseen, joka koskee
ammattikorkeakoulun tutkintosääntöä, kou-
lutusohjelmaa, opetussuunnitelmaa tai muu-
ta opetuksen järjestelyä. Valittaa ei saa
myöskään hallinto-oikeuden päätöksestä,
joka koskee 15 §:ssä tarkoitettua opiskeli-
jaksi ottamista, 15 c §:ssä tarkoitettua opis-
keluoikeuden menettämistä tai 17 §:ssä tar-
koitettua opiskelijan kurinpitoa.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———

2.

Laki

eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä järjeste-
lyistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräistä ammattikorkeakouluopinnoista annetun lain toimeenpanon edellyttämistä

järjestelyistä 3 päivänä maaliskuuta 1995 annetun lain (258/1995) 6 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

6 §

Opettajien asema

Ammattikorkeakoulun perustana olevan
ammatillisen oppilaitoksen sellainen opetta-
jan viran tai toimen haltija, joka täyttää tä-
män ammatillisen oppilaitoksen viralle tai
toimelle säädetyt kelpoisuusvaatimukset,
mutta joka ei täytä ammattikorkeakoulun
opettajia koskevia kelpoisuusvaatimuksia,
voidaan nimittää ammattikorkeakoulun
opettajan virkaan tai toimeen viiden vuoden
määräajaksi virkaa tai tointa ensi kertaa täy-
tettäessä sitä haettavaksi julistamatta.

6 §

Opettajien asema

Ammattikorkeakoulun perustana olevan
ammatillisen oppilaitoksen sellainen opetta-
jan viran tai toimen haltija, joka täyttää tä-
män ammatillisen oppilaitoksen viralle tai
toimelle säädetyt kelpoisuusvaatimukset,
mutta joka ei täytä ammattikorkeakoulun
opettajia koskevia kelpoisuusvaatimuksia,
voidaan nimittää ammattikorkeakoulun
opettajan virkaan tai toimeen viiden vuoden
määräajaksi virkaa tai tointa ensi kertaa täy-
tettäessä sitä haettavaksi julistamatta. Am-
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mattikorkeakoulu voi erityisestä syystä pi-
dentää määräaikaa.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———

3.

Laki

ammatillisesta opettajankoulutuksesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammatillisesta opettajankoulutuksesta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetun lain

(452/1996) 7 § seuraavasti:

Voimassa oleva laki Ehdotus

7 §

Kelpoisuus opettajankoulutukseen

Opettajankoulutukseen voidaan ottaa
henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työ-
kokemus, joka vaaditaan ammattikorkea-
koulun tai ammatillisen oppilaitoksen opet-
tajan virkaan tai toimeen.

7 §

Kelpoisuus opettajankoulutukseen

Opettajankoulutukseen voidaan ottaa
henkilö, jolla on sellainen koulutus ja työ-
kokemus, joka vaaditaan ammattikorkea-
koulun tai ammatillisen oppilaitoksen opet-
tajan virkaan tai toimeen, jollei opettajan-
koulutus sisälly ammattikorkeakoulututkin-
toon johtavaan koulutukseen.

———
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-

kuuta 2001.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan

ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin
toimenpiteisiin.

———


