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Valtioneuvoston asetus

1438/2014

ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan ammattikorkeakouluista annetun valtioneuvoston asetuksen (1129/2014) 10 §

1 momentti, sekä
lisätään 3 §:ään uusi 7 momentti sekä asetukseen uusi 6 a—6 c ja 18 a §, seuraavasti:

3 §

Opintojen mitoitus ja laajuus

— — — — — — — — — — — — —
Erikoistumiskoulutusten laajuus on vähin-

tään 30 opintopistettä.

6 a §

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ja osaami-
sen osoittaminen

Ammattikorkeakoulujen erikoistumiskou-
lutuksen tavoitteena on, että opiskelija koulu-
tustaustansa ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantun-
tijatehtävissä ammattikorkeakoululain
11 a §:n 3 momentin mukaisessa sopimusme-
nettelyssä määritellyllä työelämän osa-alueel-
la;

2) saavuttaa asiantuntijuuden edellyttämän
syvällisen erityisosaamisen tai monialaisen
kokonaisuuden hallinnan;

3) osaa arvioida ja kehittää erityisalansa
ammatillisia käytäntöjä perustuen tutkimuk-
seen tai taiteellisen toiminnan menetelmiin;

4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -ver-
kostoissa oman erityisalansa asiantuntijana.

Asiantuntemus osoitetaan tavalla, joka
määritellään ammattikorkeakoululain

11 a §:n 3 momentissa säädetyssä sopimus-
menettelyssä.

6 b §

Erikoistumiskoulutuksesta sopiminen

Ammattikorkeakoululain 11 a §:n 3 mo-
mentissa tarkoitetun sopimuksen syntyminen
edellyttää, että sopimuksen sopijaosapuolet
muodostavat niiden ammattikorkeakoulujen
enemmistön, jotka antavat ammattikorkea-
koulututkintoon ja siihen liitettävään tutkin-
tonimikkeeseen johtavaa koulutusta sillä
alalla, jolla erikoistumiskoulutus järjestetään.
Työelämää edustavat tahot sekä se tapa, jolla
työelämän edustajat ovat osallistuneet sopi-
musmenettelyyn, on kirjattava sopimukseen.

Erikoistumiskoulutusta koskevassa sopi-
muksessa on sovittava ainakin järjestettävän
erikoistumiskoulutuksen nimestä, koulutuk-
sen laajuudesta, tavoitteista, kohderyhmästä
sekä opiskelijan asiantuntemuksen osoittami-
sesta.

Ammattikorkeakoulu voi liittyä erikoistu-
miskoulutusta koskevaan sopimukseen myös
sopimuksen tekemisen jälkeen. Alkuperäi-
sillä sopijaosapuolilla on velvollisuus hyväk-
syä sopijaosapuoliksi kaikki ne ammattikor-
keakoulut, jotka antavat ammattikorkeakou-
lututkintoon ja siihen liitettävään tutkintoni-
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mikkeeseen johtavaa koulutusta sillä alalla,
jolla erikoistumiskoulutus järjestetään. Sopi-
mukseen liitytään allekirjoittamalla alkupe-
räinen sopimusasiakirja.

6 c §

Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen

Erikoistumiskoulutusta voivat järjestää ne
ammattikorkeakoulut, jotka antavat ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta
toimiluvan mukaisissa tutkinnoissa ja tutkin-
tonimikkeissä sillä alalla, jolla erikoistumis-
koulutus järjestetään. Erikoistumiskoulutuk-
sen järjestäminen edellyttää, että ammattikor-
keakoulu on osapuolena ammattikorkeakou-
lulain 11 a §:n 3 momentissa tarkoitetussa
sopimuksessa.

10 §

Todistukset

Ammattikorkeakoulu antaa opiskelijalle
hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintoto-
distuksen. Myös erikoistumiskoulutuksen
suorittamisesta annetaan todistus. Muulla
kuin suomen tai ruotsin kielellä suoritetusta
tutkinnosta annetaan myös suomen- tai ruot-
sinkielinen tutkintotodistus ja liitteessä ole-
van suomen- tai ruotsinkielisen tutkintoni-
mikkeen lisäksi liitteessä mainittu englannin-
kielinen tutkintonimike.
— — — — — — — — — — — — —

18 a §

Erikoistumiskoulutuksia koskeva julkinen
luettelo

Erikoistumiskoulutuksia koskevaan julki-
seen luetteloon merkitään tiedot ammattikor-
keakoululain 11 a §:n 3 momentissa tarkoite-
tun sopimuksen sopimusosapuolista, sopi-
muksen voimassaolosta sekä sopimuksessa
sovituista erikoistumiskoulutuksen nimestä ja
sen perusteista. Luetteloon merkittäviä perus-
teita ovat järjestettävän koulutuksen laajuus,
tavoitteet ja kohderyhmä. Luetteloon voidaan
merkitä myös muita sopimusta koskevia tar-
peellisia tietoja. Luetteloa pitää Opetushalli-
tus.

Sopimusosapuolilla on velvollisuus ilmoit-
taa sopimusta koskevat tiedot julkiseen luet-
teloon. Vastaava velvollisuus ilmoittaa eri-
koistumiskoulutuksen tiedot luetteloon on
myös ammattikorkeakoululla, joka järjestää
erikoistumiskoulutusta omaan päätökseensä
perustuen sen vuoksi, ettei kyseisellä erikois-
tumisalalla ole muita koulutusvastuullisia
ammattikorkeakouluja.

Opetushallitus pitää sähköisesti yleisön
nähtävillä tiedostoa voimassa olevista eri-
koistumiskoulutuksia koskevista sopimuk-
sista.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.
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