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ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 20 päivänä maaliskuuta 2015

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakoululain (932/2014) 14 §, 29 §:n 2 momentti sekä 30 ja 32 §,
sellaisina kuin niistä ovat 29 §:n 2 momentti laissa 257/2015 sekä 30 ja 32 § osaksi laissa

257/2015, sekä
lisätään 29 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 257/2015, uusi 3 momentti ja lakiin uusi

30 a § seuraavasti:

14 §

Opetussuunnitelmat ja opintojen
tavoitteelliset suorittamisajat

Ammattikorkeakoulu päättää opetussuun-
nitelmista.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtavien
opintojen tulee pituudeltaan vastata vähintään
kolmen ja enintään neljän lukuvuoden päätoi-
misia opintoja. Erityisestä syystä tutkinto voi
olla tätä pidempi. Ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtavien opintojen tulee pi-
tuudeltaan vastata vähintään yhden lukuvuo-
den ja enintään puolentoista vuoden päätoi-
misia opintoja. Ammattikorkeakoulun on jär-
jestettävä tutkintoon johtavat opinnot ja opin-
tojen ohjaus niin, että kokopäiväopiskelija
voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaa-
vassa ajassa (tavoitteellinen suorittamisaika).

Ammatillisen opettajankoulutuksen opin-
tojen tavoitteellinen suorittamisaika on yksi
vuosi.

29 §

Lukuvuosi ja lukukaudet sekä opiskelijaksi
ilmoittautuminen

— — — — — — — — — — — — —
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka on ilmoitta-

nut ottavansa vastaan opiskelupaikan, tulee
ammattikorkeakoulun määräämällä tavalla il-
moittautua ammattikorkeakouluun, minkä
jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi. Opis-
kelijan on joka lukuvuosi ammattikorkeakou-
lun määräämällä tavalla ilmoittauduttava
läsnä olevaksi tai poissa olevaksi.

Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiske-
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lija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän
ensimmäisenä lukuvuonna:

1) suorittaa asevelvollisuuslain
(1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007)
tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta
annetun lain (194/1995) mukaista palvelua;

2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainva-
paalla; tai

3) on oman sairautensa tai vammansa
vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.

30 §

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammatti-
korkeakoulututkintoon tai ylempään ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavat opinnot am-
mattikorkeakoulun tutkintosäännössä ja ope-
tussuunnitelmassa määräämällä tavalla.

Kokopäiväopiskelijalla on oikeus suorittaa
1 momentissa tarkoitetut opinnot yhtä vuotta
niiden tavoitteellista suorittamisaikaa pidem-
mässä ajassa. Muun opiskelijan 1 momen-
tissa tarkoitettujen opintojen enimmäisajan
perusteista määrätään ammattikorkeakoulun
tutkintosäännössä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opin-
not saa suorittaa vuotta niiden tavoitteellista
suorittamisaikaa pitemmässä ajassa. Osa-ai-
kaisesti suoritettaviksi tarkoitetut opettajan-
koulutus-opinnot on suoritettava kolmessa
vuodessa.

Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa
poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain,
siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta
asepalveluksesta annetun lain mukaisen pal-
velun suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai
vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen
suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta
enintään kahden lukukauden pituista poissa-
oloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut
poissa olevaksi 29 §:n mukaisesti.

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon
suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin opis-
kelija vastaanottaa opiskelupaikan ammatti-
korkeakoulussa.

Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto
määräytyy siirrossa saadun opiskeluoikeuden
mukaisen tutkinnon perusteella. Tutkinnon
suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä- ja

poissaoloaika, jonka opiskelija on käyttänyt
siirron perusteena olevan opiskeluoikeuden
mukaiseen opiskeluun.

30 a §

Opiskeluoikeuden jatkaminen

Ammattikorkeakoulu myöntää hakemuk-
sesta opiskelijalle, joka ei ole suorittanut
opintojaan 30 §:ssä säädetyssä ajassa, lisäai-
kaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos
opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteutta-
miskelpoisen suunnitelman opintojensa saat-
tamiseksi loppuun. Suunnitelmassa opiskeli-
jan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja
aikataulu tutkinnon loppuun saattamiseksi.

Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskeli-
jalla huomioon ottaen hänen voimassa ole-
vien ja puuttuvien opintosuoritustensa määrä
ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisä-
ajan myöntämisestä, on mahdollisuus saattaa
opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Am-
mattikorkeakoulun tulee lisäaikaa myöntäes-
sään ottaa huomioon opiskelijan elämänti-
lanne.

32 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut
29 §:ssä säädetyllä tavalla tai joka ei ole suo-
rittanut opintojaan 30 §:ssä säädetyssä ajassa
tai 30 a §:n mukaisessa lisäajassa, samoin
kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäai-
kaa opintojen loppuun saattamiseen, menet-
tää opiskeluoikeutensa. Jos tällainen opiske-
lija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai
jatkaa niitä, hänen on haettava ammattikor-
keakoululta oikeutta päästä uudelleen opiske-
lijaksi. Hakemus voidaan tehdä osallistumatta
28 §:ssä tarkoitettuun opiskelijavalintaan.

Kun siirto-opiskelija ottaa vastaan uuden
opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siir-
ron perusteena olevan opiskeluoikeutensa.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elo-
kuuta 2015.
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Muiden kuin 30 §:n 6 momentin ja 32 §:n
2 momentin osalta sovelletaan ennen tämän
lain voimaantuloa opintonsa aloittaneisiin tä-

män lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.
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