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940/2017

Lag
om ändring av universitetslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i universitetslagen (558/2009) 1, 7 a och 7 b §, sådana de lyder, 1 § delvis änd-

rad i lagarna 954/2011, 414/2012 och 497/2015 samt 7 a och 7 b § i lag 562/2016, samt
fogas till lagen en ny 7 c § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på de universitet som hör till undervisnings- och kulturministeriets
ansvarsområde, enligt vad som föreskrivs nedan.

Universitet är
1) Helsingfors universitet,
2) Östra Finlands universitet,
3) Jyväskylä universitet,
4) Lapplands universitet,
5) Uleåborgs universitet,
6) Åbo universitet,
7) Vasa universitet,
8) Åbo Akademi,
9) Villmanstrands tekniska universitet,
10) Svenska handelshögskolan,
11) Konstuniversitetet,
12) Stiftelsen för Aalto-högskolan som verkar under namnet Aalto-universitetet,
13) Tammerfors högskolestiftelse som verkar under namnet Tammerfors universitet.
De universitet som avses i 2 mom. 1–11 punkten är offentligrättsliga inrättningar

(offentligrättsliga universitet). På Aalto-universitetet och Tammerfors universitet
(stiftelseuniversitet) tillämpas utöver denna lag även stiftelselagen (487/2015).

Bestämmelserna i denna lag tillämpas också på stiftelseuniversitet, med undantag för
5, 13–22, 60, 64, 65 och 67 § samt 8 och 9 kap.

7 a §

Undervisningssamarbete

Ett universitet får ordna sin undervisning i språk och kommunikation i samarbete med
en annan högskola eller anskaffa undervisningen från en annan högskola. Universitetet be-
höver inte ordna egen undervisning till denna del för att fullgöra sitt utbildningsansvar.

Ett universitet får ordna även annan än i 1 mom. avsedd undervisning i samarbete med
en annan högskola eller anskaffa undervisningen från en annan högskola. När undervis-
ningen anskaffas från en finländsk högskola som ordnar sådan undervisning också för sina
RP 73/2017
KuUB 15/2017
RSv 172/2017

1



940/2017  
egna studerande, behöver universitetet inte ordna egen undervisning till denna del för att
fullgöra sitt utbildningsansvar. Universitetet ska självt ge största delen av den undervis-
ning som ingår i de examina och områden som hör till dess utbildningsansvar.

Undervisning som i enlighet med 1 eller 2 mom. ersätter universitetets egen undervis-
ning ska motsvara de mål som det universitet som beviljar examen har ställt upp.

En studerande som deltar i undervisning som ordnas med stöd av 1 eller 2 mom. eller
8 a § 1 eller 2 mom. i yrkeshögskolelagen (932/2014) och som ersätter högskolans egen
undervisning har begränsad studierätt utan rätt att avlägga examen vid den högskola som
ger undervisningen. En studerande som deltar i undervisning på grundval av begränsad
studierätt lyder under den högskolas förvaltning som ger undervisningen.

7 b §

Överföring av utbildning

När en utbildning vid ett universitet läggs ned kan universitetet avtala med ett annat uni-
versitet om att de studerande ska överflyttas att avlägga samma examen vid det universi-
tetet. De studerande har dock rätt att fortsätta studera för sin examen vid det universitet
där utbildningen läggs ned i tre år från nedläggningen, med beaktande av studierättens
längd enligt 41 § 1–4 mom.

På överföring av studierätt tillämpas 41 § 5 mom.

7 c §

Specialiseringsutbildningar

Specialiseringsutbildningar vid universiteten är avsedda att genomföras efter högskole-
examen av personer som redan har varit yrkesverksamma. Specialiseringsutbildningarna
främjar professionell utveckling och specialisering med målet att skapa kompetens inom
expertisområden som saknar utbildningsutbud på marknadsmässiga villkor.

Bestämmelser om specialiseringsutbildningarnas gemensamma mål och minimiomfatt-
ning utfärdas genom förordning av statsrådet. Som specialiseringsutbildning ordnas inte
sådan utbildning som universiteten ordnar i form av affärsverksamhet enligt 5 § 2 mom.

Som specialiseringsutbildning får endast sådan utbildning ordnas vars grunder univer-
siteten sinsemellan har avtalat om. Under avtalsförfarandet ska samarbete bedrivas med
företrädare för arbets- och näringslivet. Närmare bestämmelser om avtal om specialise-
ringsutbildning, avtalets innehåll och ordnande av utbildningen utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

En offentlig förteckning ska föras över avtalen om specialiseringsutbildningar. Närma-
re bestämmelser om den offentliga förteckningen och de uppgifter som ska föras in i den
utfärdas genom förordning av statsrådet.

————
Bestämmelser om ikraftträdandet av denna lag utfärdas separat genom lag.
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