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Annettu Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan opetus- ja kulttuuri-
ministeriön toimialaan kuuluviin ammattikor-
keakouluihin.

2 §

Ammattikorkeakoulujen asema koulutus-
järjestelmässä

Ammattikorkeakoulut ovat osa korkeakou-
lujärjestelmää. Ammattikorkeakoulut ja yli-
opistot muodostavat yhdessä korkeakoululai-
toksen.

3 §

Ammattikorkeakouluyhteisö

Ammattikorkeakouluyhteisöllä tarkoitetaan
yhteisöä johon kuuluvat ammattikorkeakou-
lun opettajat, muu henkilöstö ja tutkintoon
johtavassa koulutuksessa olevat opiskelijat.

4 §

Tehtävät

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on antaa
työelämän ja sen kehittämisen vaatimuksiin
sekä tutkimukseen, taiteellisiin ja sivistyksel-
lisiin lähtökohtiin perustuvaa korkeakoulu-
opetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin ja
tukea opiskelijan ammatillista kasvua.

Ammattikorkeakoulun tehtävänä on lisäksi
harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palve-
levaa sekä työelämää ja aluekehitystä edistä-
vää ja alueen elinkeinorakennetta uudistavaa
soveltavaa tutkimustoimintaa, kehittämis- ja
innovaatiotoimintaa sekä taiteellista toimintaa.
Tehtäviään hoitaessaan ammattikorkeakoulun
tulee edistää elinikäistä oppimista.

5 §

Oikeushenkilöasema

Ammattikorkeakoulu on osakeyhtiömuo-
toinen oikeushenkilö (ammattikorkeakou-
luosakeyhtiö), johon sovelletaan osakeyhtiö-
lakia (624/2006), jollei tässä laissa toisin sää-
detä.

Ammattikorkeakouluosakeyhtiön toimin-
nan tarkoituksena ei saa olla voiton tavoittelu
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eikä se saa jakaa osakkeenomistajalle osinkoa
taikka tuottaa muuta taloudellista etua osak-
keenomistajalle tai muulle toimintaan osallis-
tuvalle. Jaettaessa varoja muulla osakeyhtiö-
lain 13 luvun 1 §:ssä tarkoitetulla tavalla,
varoja saadaan palauttaa osakkeenomistajalle
enintään tämän yhtiön omaan pääomaan si-
joittamaan määrään asti. Varojen palauttami-
nen osakeyhtiölain 13 luvun 1 §:n 1 momen-
tin 1 kohdassa tarkoitetusta vapaan oman
pääoman rahastosta taikka mainitun momen-
tin 2 tai 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa
on mahdollista vasta ammattikorkeakoulutoi-
minnan loppuessa. Muutoin varat on käytet-
tävä tämän lain 4 §:n mukaiseen tarkoituk-
seen.

Ammattikorkeakoulu voi harjoittaa liike-
toimintaa, joka tukee sen 4 §:ssä säädettyjen
tehtävien toteuttamista.

6 §

Yhteistyö toimintaympäristön kanssa

Ammattikorkeakoulun tulee tehtäviään
suorittaessaan olla erityisesti omalla alueel-
laan yhteistyössä elinkeino- ja muun työelä-
män kanssa sekä tehdä yhteistyötä suoma-
laisten ja ulkomaisten korkeakoulujen sa-
moin kuin muiden koulutuksen järjestäjien
kanssa.

2 luku

Ammattikorkeakoulun toimilupa ja
toimiehdot

7 §

Toimilupa

Ammattikorkeakoulutoiminta edellyttää
toimilupaa. Toimiluvan myöntää valtioneu-
vosto. Toimiluvan myöntämisen edellytyk-
senä on, että ammattikorkeakoulu on koulu-
tustarpeen vaatima ja että hakijalla on toi-
minnan laatu, vaikuttavuus ja tehokkuus
huomioon ottaen taloudelliset ja toiminnalli-
set edellytykset 4 §:n mukaisten tehtävien
asianmukaiseen järjestämiseen. Edellytyk-
senä on lisäksi, että ammattikorkeakouluosa-
keyhtiön yhtiöjärjestyksessä tai osakassopi-

muksessa ei ole sellaisia määräenemmistö-
päätöksiä edellyttäviä ehtoja, jotka estävät
ammattikorkeakoulujen rakenteellista kehit-
tämistä. Valtioneuvoston asetuksella sääde-
tään toimiluvan hakemisesta ja toimilupaha-
kemukseen liitettävistä asiakirjoista ja selvi-
tyksistä.

Toimiluvan saajalla on oikeus harjoittaa
ammattikorkeakoulutoimintaa toimiluvassa
määrätyn koulutustehtävän mukaisesti. Toi-
miluvassa voidaan määrätä ammattikorkea-
koululle myös sen tehtäviin kohdistuvia ke-
hittämis- ja muita velvollisuuksia.

Toimiluvassa määrätään ammattikorkea-
koulun nimi. Ammattikorkeakoulun nimi-
kettä saa käyttää vain tässä laissa tarkoite-
tusta ammattikorkeakoulusta, jollei muussa
laissa toisin säädetä.

Valtioneuvosto voi muuttaa toimilupaa tai
peruuttaa sen, jos koulutustarpeen olennaiset
muutokset tai muut ammattikorkeakoulutoi-
mintaan liittyvät olennaiset syyt sitä edellyt-
tävät taikka, jos ammattikorkeakoulu ei täytä
1 ja 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä.
Ennen toimiluvan muuttamista ja peruutta-
mista koskevan päätöksen tekemistä ammat-
tikorkeakoululle on varattava tilaisuus tulla
kuulluksi.

8 §

Koulutustehtävä

Ammattikorkeakoulun toimiluvassa mää-
rätään siitä, mitä ammattikorkeakoulututkin-
toja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä
ammattikorkeakoulun tulee antaa (koulutus-
vastuu). Toimiluvassa voidaan tarvittaessa
myös täsmentää tutkintokohtaista koulutus-
vastuuta. Lisäksi toimiluvassa määrätään
siitä, mitä ylempiä ammattikorkeakoulutut-
kintoja ja niihin liitettäviä tutkintonimikkeitä
ammattikorkeakoulu voi antaa.

Toimiluvassa määrätään oikeudesta järjes-
tää ammattikorkeakoulujen ja ammatillisen
koulutuksen opettajille ja opettajiksi aikoville
tarpeellista opettajankoulutusta ammattikor-
keakoulussa (ammatillinen opettajankoulu-
tus).

Toimiluvassa määrätään ammattikorkea-
koulun opetus- ja tutkintokieleksi suomi tai
ruotsi. Ammattikorkeakoulu voi päättää, että
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tämän lisäksi opetus- ja tutkintokielenä käy-
tetään jotain muuta kieltä.

3 luku

Opetus, tutkinnot sekä tutkimus- ja
kehittämistoiminta

9 §

Opetuksen ja tutkimuksen vapaus

Ammattikorkeakoululla on 4 §:ssä tarkoi-
tettuja tehtäviä suorittaessa opetuksen ja tut-
kimuksen vapaus. Opetuksessa on kuitenkin
noudatettava koulutuksen ja opetuksen järjes-
tämisestä annettuja säännöksiä ja määräyksiä.

Ammattikorkeakoulun opetus on julkista.
Perustellusta syystä pääsyä opetusta seuraa-
maan voidaan rajoittaa.

10 §

Ammattikorkeakoulussa annettava opetus

Ammattikorkeakoulussa annetaan sille
myönnetyn toimiluvan rajoissa korkeakoulu-
tutkintoon johtavaa opetusta ja ammatillista
opettajankoulutusta. Lisäksi ammattikorkea-
koulu voi järjestää tutkintojen osia sisältävää
koulutusta avoimena ammattikorkeakoulu-
opetuksena tai muutoin erillisinä opintoina
sekä ammatillisia erikoistumisopintoja ja
muuta aikuiskoulutusta. Ammattikorkea-
koulu antaa todistuksia ammattikorkeakou-
lussa suoritetuista opinnoista. Ammattikor-
keakoulun antamista todistuksista säädetään
valtioneuvoston asetuksella.

Avoimena ammattikorkeakouluopetuksena
tai muutoin erillisinä opintoina voidaan suo-
rittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia
opintoja, joiden suorittamiseen opiskelija on
saanut ammattikorkeakoululta ajallisesti ja si-
sällöllisesti rajatun opinto-oikeuden.

Ammattikorkeakoulu voi järjestää maahan-
muuttajille maksutonta koulutusta, jonka ta-
voitteena on antaa kielelliset ja muut tarvitta-
vat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja
varten. Koulutuksen laajuudesta voidaan sää-
tää valtioneuvoston asetuksella.

11 §

Tutkinnot ja niiden perusteet

Ammattikorkeakoulussa voidaan suorittaa
ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä am-
mattikorkeakoulututkintoja. Ammattikorkea-
koulututkinnot ovat korkeakoulututkintoja ja
ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot ovat
ylempiä korkeakoulututkintoja. Tutkintojen
asemasta korkeakoulututkintojen järjestel-
mässä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Ammattikorkeakoulussa suoritettuun tut-
kintoon liitetään asianomaisen koulutusalan
nimi sekä tutkintonimike ja ammattikorkea-
koulututkinnon osalta tarvittaessa lyhenne
AMK ja ylemmän ammattikorkeakoulutut-
kinnon osalta lyhenne ylempi AMK.

Ammattikorkeakoulussa suoritettavista tut-
kinnoista, tutkintotavoitteista ja opintojen ra-
kenteesta sekä muista opintojen perusteista
säädetään tarvittaessa valtioneuvoston ase-
tuksella.

12 §

Opetuksen maksuttomuus

Ammattikorkeakoulututkintoon ja ylem-
pään ammattikorkeakoulututkintoon johtava
opetus ja opiskelijoiden valintaan liittyvät va-
lintakokeet ovat opiskelijalle maksuttomia.

Muuhun kuin suomen- tai ruotsinkieliseen
koulutukseen hakevilta voidaan edellyttää
kansainvälisten maksullisten testien suoritta-
mista. Muusta kuin 1 momentissa tarkoite-
tusta toiminnasta ammattikorkeakoulu saa
periä maksuja. Julkisoikeudellisten suorittei-
den maksuista säädetään tarkemmin valtio-
neuvoston asetuksella noudattaen, mitä val-
tion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään
julkisoikeudellisten suoritteiden omakustan-
nusarvosta.

Jos tässä laissa tarkoitettua opiskelijalta
perittävää maksua ei ole suoritettu eräpäi-
vänä, saadaan vuotuista viivästyskorkoa periä
eräpäivästä lukien noudattaen, mitä korko-
laissa (633/1982) säädetään. Maksu on suo-
raan ulosottokelpoinen. Sen perimisestä sää-
detään verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annetussa laissa (706/2007).
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13 §

Tilauskoulutus

Ammattikorkeakoulu voi järjestää opiske-
lijaryhmälle korkeakoulututkintoon johtavaa
opetusta niin, että koulutuksen tilaa ja rahoit-
taa Suomen valtio, toinen valtio, kansainväli-
nen järjestö, suomalainen tai ulkomainen jul-
kisyhteisö, säätiö tai yksityinen yhteisö (ti-
lauskoulutus).

Tilauskoulutusta ei voida järjestää Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvien valtioiden
kansalaisille eikä niille, jotka Euroopan unio-
nin ja sen jäsenvaltioiden muun sopimuspuo-
len kanssa tekemän sopimuksen mukaan rin-
nastetaan Euroopan unionin kansalaisiin, eikä
edellä mainittujen perheenjäsenille. Tilaus-
koulutusta ei myöskään voida järjestää niille,
joilla on ulkomaalaislaissa (301/2004) tarkoi-
tettu Euroopan unionin sininen kortti, jatkuva
tai pysyvä oleskelulupa tai pitkään oleskel-
leen kolmannen maan kansalaisen EU-oles-
kelulupa, eikä edellä mainittujen perheenjäse-
nille. Perheenjäsenten määrittelyyn sovelle-
taan ulkomaalaislakia. Tilauskoulutukseen
osallistuviin opiskelijoihin sovelletaan tämän
lain 25—27, 33—40 ja 57—61 §:ää.

Tilauskoulutuksena annettavan opetuksen
on liityttävä ammattikorkeakoulun toimilu-
vassa määrättyyn koulutustehtävään. Tilaus-
koulutus ei saa heikentää ammattikorkeakou-
lun antamaa perus- tai jatkokoulutusta. Am-
mattikorkeakoulun on perittävä tilauskoulu-
tuksen järjestämisestä vähintään siitä aiheutu-
vat kustannukset kattava maksu.

14 §

Opetussuunnitelmat ja opintojen pituus

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 niin,
että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot
mainitussa ajassa.

4 luku

Organisaatio

15 §

Ammattikorkeakoulun toimielimet

Ammattikorkeakoulun toimielimiä ovat
hallitus ja toimitusjohtajana toimiva rehtori.
Ammattikorkeakoulussa tulee lisäksi olla vä-
hintään yksi tutkintolautakunta tai vastaava
toimielin.

Ammattikorkeakoulussa voi olla myös
muita toimielimiä sen mukaan kuin johto-
säännössä määrätään.

16 §

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on osakeyhtiölaissa
säädetyn lisäksi:

1) päättää ammattikorkeakoulun toiminnan
ja talouden keskeisistä tavoitteista, strategi-
asta ja ohjauksen periaatteista;

2) päättää ammattikorkeakoulun toiminta-
ja taloussuunnitelmista sekä talousarviosta ja
laatia tilinpäätös;

3) huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon
valvonnan järjestämisestä;

4) vastata ammattikorkeakoulun varalli-
suuden hoidosta ja käytöstä, jollei hallitus ole
siirtänyt toimivaltaa rehtorille;

5) hyväksyä ammattikorkeakoulun toimin-
nan ja talouden kannalta merkittävät tai peri-
aatteelliset sopimukset ja antaa lausunnot am-
mattikorkeakoulua koskevissa periaatteelli-
sesti tärkeissä asioissa;

6) hyväksyä 42 §:n mukainen opetus- ja
kulttuuriministeriön kanssa tehtävä sopimus
ammattikorkeakoulun puolesta;

7) valita rehtori ja erottaa rehtori;
8) hyväksyä johtosäännöt ja muut vastaa-

vat yleistä järjestäytymistä ja toimintaa kos-
kevat määräykset sekä päättää ammattikor-
keakoulun toimintarakenteesta;
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9) päättää ammattikorkeakouluun valitta-
vien opiskelijoiden määrästä.

Hallituksen tehtävänä on lisäksi ottaa suo-
raan rehtorin alaisuudessa toimiva johtava
henkilöstö, jollei se ole siirtänyt tehtävää
muulle ammattikorkeakoulun toimielimelle.

Edellä 1 momentissa mainittuja hallituksen
tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätös-
valtaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 mo-
menttia osakkeenomistajien oikeudesta päät-
tää hallituksen toimivaltaan kuuluva asia ja 6
luvun 7 §:ää asian siirtämisestä yhtiökokouk-
selle ei sovelleta ammattikorkeakouluosake-
yhtiössä.

17 §

Hallituksen kokoonpano

Ammattikorkeakoulun hallituksessa on vä-
hintään seitsemän ja enintään yhdeksän jä-
sentä, joiden tulee edustaa monipuolisesti yh-
teiskuntaelämän ja ammattikorkeakoulun teh-
täviin liittyvää asiantuntemusta. Hallituksessa
tulee olla myös jäseniä, joilla on työ- ja elin-
keinoelämän käytännön kokemusta ja tunte-
musta. Rehtori ei voi olla hallituksen jäsen.

Hallituksessa on kaksi jäsentä ammattikor-
keakouluyhteisöstä, joista toinen kuuluu hen-
kilöstöön ja toinen opiskelijoihin. Henkilös-
töstä valittava hallituksen jäsen valitaan vaa-
leilla. Henkilöstöön kuuluvan hallituksen jä-
senen valinnasta määrätään tarkemmin johto-
säännössä ja opiskelijoihin kuuluvan hallituk-
sen jäsenen valinnasta määrätään tarkemmin
opiskelijakunnan säännöissä. Yhtiökokous
vahvistaa valinnat.

18 §

Rehtorin tehtävät ja kelpoisuusvaatimukset

Rehtorin tehtävänä on osakeyhtiölaissa toi-
mitusjohtajalle säädettyjen tehtävien lisäksi:

1) johtaa ammattikorkeakoulun toimintaa
ja päättää ammattikorkeakoulua koskevista
asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty
muun toimielimen tehtäväksi;

2) vastata ammattikorkeakoulun tehtävien
taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta
hoitamisesta;

3) vastata hallituksessa käsiteltävien asioi-

den valmistelusta, esittelystä ja täytäntöönpa-
nosta;

4) päättää henkilöstön ottamisesta ja irtisa-
nomisesta.

Rehtori voi siirtää henkilöstön ottamisen
tai toimivaltaansa kuuluvan muun asian am-
mattikorkeakoulun muun toimielimen tai
henkilöstöön kuuluvan ratkaistavaksi. Rehto-
rilla on oikeus olla läsnä ja käyttää puheval-
taa ammattikorkeakoulun kaikkien toimielin-
ten kokouksissa.

Rehtoriksi valittavalta vaaditaan, että hän
on suorittanut tohtorin tutkinnon ja että hä-
nellä on rehtorin tehtävien hoitamiseksi tar-
vittava kyky ja ammattitaito sekä käytän-
nössä osoitettu hyvä johtamistaito. Rehtoriksi
voidaan kuitenkin valita ylemmän korkea-
koulututkinnon suorittanut, jos hänet muutoin
katsotaan erityisen ansioituneeksi tehtävään.
Lisäksi rehtorilta vaaditaan, että hän hallitsee
toimiluvan mukaisen ammattikorkeakoulun
opetus- ja tutkintokielen.

Edellä 1 momentissa mainittuja rehtorin
tehtäviä ei voi siirtää yhtiökokouksen päätös-
valtaan. Osakeyhtiölain 5 luvun 2 §:n 2 mo-
menttia osakkeenomistajien oikeudesta päät-
tää toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluva
asia ja 6 luvun 7 §:ää asian siirtämisestä
yhtiökokoukselle ei sovelleta ammattikorkea-
kouluosakeyhtiössä.

19 §

Tutkintolautakunta

Opintosuorituksia koskevien oikaisupyyn-
töjen käsittelyä varten ammattikorkeakou-
lussa voi olla yksi tai useampi tutkintolauta-
kunta tai vastaava muu toimielin.

Tutkintolautakuntaan tai vastaavaan muu-
hun toimielimeen kuuluu puheenjohtaja ja
muita jäseniä, joilla kaikilla on henkilökoh-
tainen varajäsen. Tutkintolautakunnan pu-
heenjohtajan ja jäsenet sekä heidän henkilö-
kohtaiset varajäsenensä määrää ammatti-kor-
keakoulun hallitus.

Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tu-
lee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkinto-lauta-
kunnan muina jäseninä on ammattikorkea-
koulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon
johtavassa koulutuksessa oleva opiskelija.
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20 §

Johtosäännöt ja määräykset

Ammattikorkeakoulun toiminnan ja hallin-
non järjestämisestä määrätään ammattikor-
keakoulun johtosäännössä ja muissa vastaa-
vissa ammattikorkeakoulun sisäisissä määrä-
yksissä.

21 §

Hallintomenettely ja julkisuus

Ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan
toimintaan sovelletaan hallintolakia
(434/2003) julkisten hallintotehtävien osalta.
Hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelle-
taan kuitenkin kaikessa ammattikorkeakoulun
toiminnassa. Mainitun lain 28 §:n 1 momen-
tin 5 ja 6 kohtaa sovelletaan ammattikorkea-
kouluun sekä ammattikorkeakoulun muodos-
tamaan kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitet-
tuun konserniin kuuluvaan yhteisöön vain
asiassa, jossa ammattikorkeakoulun ja yhtei-
sön edut ovat ristiriidassa keskenään tai jossa
asian tasapuolinen käsittely sitä edellyttää.

Ammattikorkeakoulun toiminnan julkisuu-
teen ja ammattikorkeakoulun opiskelijakun-
nan tämän lain mukaisen toiminnan julkisuu-
teen sovelletaan, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999)
säädetään mainitun lain 4 §:n 1 momentissa
tarkoitetun viranomaisen toiminnan julkisuu-
desta.

5 luku

Henkilöstö ja hallintokieli

22 §

Opetus- ja tutkimushenkilöstö sekä
kelpoisuusvaatimukset

Ammattikorkeakoulussa on yliopettajia,
lehtoreita ja muuta opetus- ja tutkimushenki-
löstöä.

Opettajien kelpoisuusvaatimuksista ja tar-
vittaessa tehtävistä säädetään valtioneuvoston
asetuksella.

23 §

Rikosoikeudellinen virka- ja vahingon-
korvausvastuu

Ammattikorkeakoulun henkilöstöön ja toi-
mielimen jäseneen sovelletaan rikosoikeudel-
lista virkavastuuta koskevia säännöksiä hä-
nen suorittaessaan tässä laissa tarkoitettuja
tehtäviä. Vahingonkorvausvastuusta sääde-
tään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

24 §

Ammattikorkeakoulun hallintokieli

Ammattikorkeakoulun hallintokieli on sen
toimiluvassa määrätty opetus- ja tutkintokieli.

6 luku

Opiskelu ammattikorkeakoulussa ja
opiskelijat

25 §

Kelpoisuus ammattikorkeakouluopintoihin

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka
on suorittanut:

1) lukion oppimäärän tai ylioppilastutkin-
non järjestämisestä annetussa laissa
(672/2005) tarkoitetun tutkinnon;

2) vähintään kolmivuotisen ammatillisen
perustutkinnon tai sitä vastaavat aikaisemmat
opinnot;

3) ammatillisesta aikuiskoulutuksesta an-
netussa laissa (631/1998) tarkoitetun amma-
tillisen perustutkinnon, ammattitutkinnon,
erikoisammattitutkinnon tai niitä vastaavan
aikaisemman tutkinnon; taikka

4) ulkomaisen koulutuksen, joka asian-
omaisessa maassa antaa kelpoisuuden kor-
keakouluopintoihin.

Ammattikorkeakoulututkintoon johtaviin
opintoihin voidaan ottaa opiskelijaksi myös
muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö,
jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riit-
tävät tiedot ja taidot opintoja varten.

Ylempään ammattikorkeakoulututkintoon
johtaviin opintoihin voidaan ottaa opiskeli-
jaksi se, joka on suorittanut soveltuvan am-
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mattikorkeakoulututkinnon tai muun soveltu-
van korkeakoulututkinnon ja jolla on vähin-
tään kolmen vuoden työkokemus asianomai-
selta alalta tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Vaadittavan työkokemuksen tulee olla kerty-
nyt sen lukukauden alkuun mennessä, jolloin
koulutus alkaa. Käsi- ja taideteollisuusalalla,
viestintä- ja kuvataidealalla, teatteri- ja tans-
sialalla sekä musiikkialalla työkokemuksen
asemesta voidaan vaatia vastaavan pituinen
taiteellinen toiminta. Opistoasteen tai amma-
tillisen korkea-asteen tutkinnon suoritta-
neelta, joka on sittemmin suorittanut korkea-
koulututkinnon, voidaan vaadittavaksi työko-
kemukseksi hyväksyä myös ennen korkea-
koulututkinnon suorittamista saatu työkoke-
mus asianomaiselta alalta.

Ammatilliseen opettajankoulutukseen voi-
daan ottaa se, jolla on sellainen koulutus ja
työkokemus, joka vaaditaan ammattikorkea-
koulun tai ammatillisen koulutuksen opetta-
jan toimeen.

26 §

Esteettömyys ja opiskelijaksi ottamisen
edellytykset

Hakijan terveydentilaan tai toimintaky-
kyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenä opis-
kelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei kuiten-
kaan voida ottaa sitä, joka ei ole terveydenti-
laltaan tai toimintakyvyltään kykenevä opin-
toihin liittyviin käytännön tehtäviin tai har-
joitteluun, jos 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoi-
hin liittyvät turvallisuusvaatimukset sitä
edellyttävät ja jos estettä ei voida kohtuullisin
toimin poistaa.

Opiskelijaksi ottamisen esteenä 33 §:ssä
tarkoitettuihin opintoihin on myös ammatilli-
sesta koulutuksesta annetun lain (630/1998)
32 §:n, ammatillisesta aikuiskoulutuksesta
annetun lain 11 §:n 9 kohdan, tämän lain
33 §:n tai yliopistolain (558/2009) 43 a §:n
mukainen opiskeluoikeuden peruuttamista
koskeva päätös, jos toisten terveyden ja tur-
vallisuuden suojelemiseen liittyvät seikat sitä
edellyttävät.

Ammattikorkeakoulun tulee antaa opiskeli-
jaksi pyrkiville tieto siitä, minkälaisia tervey-
dentilaa koskevia vaatimuksia ja muita edel-
lytyksiä opintoihin liittyy.

27 §

Opiskelijavalintaan liittyvä tiedonsaanti

Jäljempänä 33 §:ssä tarkoitettuihin opintoi-
hin opiskelijaksi pyrkivän tulee ammattikor-
keakoulun pyynnöstä antaa opiskelijaksi otta-
misen arvioinnin edellyttämät terveydenti-
laansa koskevat tiedot sekä tieto opiskeluoi-
keuden peruuttamista koskevasta päätöksestä.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskeli-
jaksi ottamisen edellyttämät välttämättömät
tiedot opiskelijaksi pyrkivän opiskeluoikeu-
den peruuttamista koskevasta päätöksestä ja
sen perusteluista toiselta ammattikorkeakou-
lulta, yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.

28 §

Opiskelijavalinta ja opiskelupaikan vastaan-
ottaminen

Opiskelijat ottaa ammattikorkeakoulu.
Opiskelijat otetaan suorittamaan ammattikor-
keakoulututkintoa tai ylempää ammattikor-
keakoulututkintoa.

Valittaessa opiskelijoita ammattikorkea-
koulututkintoon ja ylempään ammattikorkea-
koulututkintoon johtaviin opintoihin opiskeli-
javalinta järjestetään korkeakoulujen yhteis-
haussa. Korkeakoulujen yhteishakua ei kui-
tenkaan käytetä otettaessa opiskelijoita muu-
hun kuin tämän lain nojalla rahoitettavaan
koulutukseen tai otettaessa siirto-opiskeli-
joita. Ammattikorkeakoulu voi lisäksi päättää
jättää yhteishaun ulkopuolelle vieraskielisen
koulutuksen sekä sellaisen rajatulle kohde-
ryhmälle suunnatun koulutuksen, johon hake-
vien kelpoisuuden ammattikorkeakoulu on
määritellyt erikseen.

Ammattikorkeakoulu päättää opiskelijava-
linnan perusteista. Hakijat voidaan erilaisen
koulutustaustan perusteella jakaa valinnoissa
erillisiin ryhmiin. Samaan ryhmään kuuluviin
hakijoihin on tällöin sovellettava yhdenmu-
kaisia valintaperusteita.

Osa haettavista opiskelupaikoista voidaan
varata niille, jotka eivät ole aikaisemmin suo-
rittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mu-
kaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaan-
ottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa
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opiskelupaikkaa. Ammattikorkeakoulun tulee
tällöin turvata asianmukaiset hakeutumis-
mahdollisuudet myös korkeakoulututkinnon
suorittaneille ja opiskelupaikan vastaanotta-
neille henkilöille. Ammattikorkeakoulun tu-
lee huolehtia siitä, että näihin eri hakijaryh-
miin kuuluvien mahdollisuudet opiskelupai-
kan saamiseen eivät muodostu hakijoiden yh-
denvertaisuuden kannalta kohtuuttoman eri-
laisiksi. Kohtuullisuutta arvioitaessa otetaan
huomioon eri henkilöryhmiin kuuluvien
osuus kaikista hakijoista, mahdollisuus siir-
tyä opintoihin muutoin kuin yhteishaun
kautta sekä muut näihin rinnastettavat seikat.

Hakija voi korkeakoulujen yhteishaussa
tulla hyväksytyksi vain yhteen hakukohtee-
seen. Yhteishaussa käytetään opiskelijavalin-
tarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnalli-
sesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintore-
kisteristä annetussa laissa (1058/1998) tarkoi-
tettua opiskelijavalintarekisteriä. Yhteishaun
toimittamisesta ja siihen liittyvistä menette-
lyistä annetaan tarkempia säännöksiä valtio-
neuvoston asetuksella.

Opiskelijaksi hyväksytyn on ammattikor-
keakoulun hyväksymisilmoituksessa mainit-
tavan määräajan kuluessa ilmoitettava am-
mattikorkeakoululle opiskelupaikan vastaan-
ottamisesta tai hän menettää opiskelupaik-
kansa. Ammattikorkeakoulun on viipymättä
merkittävä tieto opiskelupaikan vastaanotta-
misesta opiskelijavalintarekisteristä, korkea-
koulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja
ylioppilastutkintorekisteristä annetun lain
1 §:ssä tarkoitettuun korkeakoulujen hakure-
kisteriin.

29 §

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 poissaolevaksi. Opiskelija
voi perustellusta syystä muuttaa ilmoitustaan
lukuvuoden aikana.

30 §

Opiskeluoikeus

Opiskelijalla on oikeus suorittaa ammatti-
korkeakoulututkintoon tai ylempään ammatti-
korkeakoulututkintoon johtavat opinnot
asianomaisen opetussuunnitelman sekä am-
mattikorkeakoulun tutkintosäännössä määrät-
tyjen perusteiden mukaisesti.

Kokopäiväopiskelijan on suoritettava 1
momentissa tarkoitetut opinnot viimeistään
yhtä vuotta niiden laajuutta pidemmässä
ajassa. Opiskelija voi tekemänsä poissaoloil-
moituksen perusteella olla poissa yhteensä
kahden lukuvuoden ajan. Tätä aikaa ei las-
keta opintojen enimmäisaikaan. Muun opis-
kelijan 1 momentissa tarkoitettujen opintojen
enimmäisajan perusteista määrätään ammatti-
korkeakoulun tutkintosäännössä.

Ammatillisen opettajankoulutuksen opin-
not on suoritettava viimeistään vuotta niiden
laajuutta pitemmässä ajassa, jollei ammatti-
korkeakoulu erityisestä syystä myönnä opis-
kelijalle tästä poikkeusta. Osa-aikaisesti suo-
ritettaviksi tarkoitetut opettajankoulutusopin-
not on suoritettava kolmessa vuodessa.

31 §

Oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiske-
luympäristöön.

Ammattikorkeakoulu voi hyväksyä järjes-
tyssäännöt tai antaa muut järjestysmääräyk-
set, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opis-
kelun esteetöntä sujumista sekä ammattikor-
keakouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyi-
syyttä.

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa järjes-
tyssäännöissä ja muissa järjestysmääräyksissä
voidaan antaa ammattikorkeakouluyhteisön
turvallisuuden ja viihtyisyyden kannalta tar-
peellisia määräyksiä käytännön järjestelyistä
ja asianmukaisesta käyttäytymisestä. Lisäksi
määräyksiä voidaan antaa ammattikorkea-
koulun omaisuuden käsittelystä sekä oleske-
lusta ja liikkumisesta ammattikorkeakoulun
tiloissa ja alueella.
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32 §

Opiskeluoikeuden menettäminen

Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut
29 §:ssä säädetyllä tavalla, menettää opiske-
luoikeutensa. Jos tällainen opiskelija haluaa
myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa
niitä, hänen on haettava ammattikorkeakou-
lulta uudelleen opiskeluoikeutta.

Opiskelija, joka ei ole suorittanut opinto-
jaan 30 §:n 2 momentissa säädetyssä ajassa,
menettää opiskeluoikeutensa, jollei ammatti-
korkeakoulu erityisestä syystä myönnä hänelle
lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen.

33 §

Opiskeluoikeuden peruuttaminen

Kun opintoihin sisältyy alaikäisten turval-
lisuutta, potilas- tai asiakasturvallisuutta
taikka liikenteen turvallisuutta koskevia vaa-
timuksia, ammattikorkeakoulu voi peruuttaa
opiskeluoikeuden, jos:

1) opiskelija on vaarantamalla toistuvasti
tai vakavasti opinnoissaan toisen henkilön
terveyden tai turvallisuuden osoittautunut il-
meisen soveltumattomaksi toimimaan opin-
toihin liittyvissä käytännön tehtävissä tai har-
joittelussa;

2) on ilmeistä, että opiskelija ei terveyden-
tilaltaan eikä toimintakyvyltään täytä 26 §:n
1 momentin mukaisia opiskelijaksi ottamisen
edellytyksiä; tai

3) opiskelija on hakuvaiheessa salannut
sellaisen 26 §:n 2 momentissa tarkoitetun
tiedon opiskeluoikeuden peruuttamista kos-
kevasta päätöksestä, joka olisi voinut estää
hänen valintansa opiskelijaksi.

Kun opinnot tai opintoihin kuuluva harjoit-
telu edellyttävät olennaisesti alaikäisten pa-
rissa työskentelyä, ammattikorkeakoulu voi
peruuttaa opiskeluoikeuden, jos se on tarpeen
alaikäisten suojelemiseksi ja jos opiskelija on
tuomittu rangaistukseen rikoslain (39/1889)
17 luvun 18, 18 a tai 19 §:ssä, 20 luvussa, 21
luvun 1—3 tai 6 §:ssä, 31 luvun 2 §:ssä tai 50
luvun 1, 2, 3, 4 tai 4 a §:ssä tarkoitetusta
rikoksesta.

Ennen opiskeluoikeuden peruuttamista
ammattikorkeakoulun on selvitettävä yhdessä

opiskelijan kanssa tämän mahdollisuus ha-
keutua muuhun koulutukseen. Opiskelija voi-
daan tämän suostumuksella siirtää ammatti-
korkeakoulun sellaiseen muuhun koulutuk-
seen, jonka opiskelijaksi ottamisen edellytyk-
set hän täyttää.

Opinnoista, joihin tätä pykälää sovelletaan,
säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella.

34 §

Opiskeluoikeuden peruuttamiseen liittyvä
tiedonsaanti

Jos on perusteltua aihetta epäillä, että opis-
kelijalla on 33 §:n 1 momentin 2 kohdassa
tarkoitettu terveydentilaan tai toimintakykyyn
liittyvä este, hänet voidaan määrätä tervey-
dentilan toteamiseksi laillistetun terveyden-
huollon ammattihenkilön suorittamiin tarkas-
tuksiin ja tutkimuksiin, jos ne ovat välttämät-
tömiä opiskelijan terveydentilan tai toiminta-
kyvyn selvittämiseksi. Ammattikorkeakoulu
vastaa määräämistään tarkastuksista ja tutki-
muksista aiheutuvista kustannuksista.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arviointia varten ammattikorkea-
koulun osoittaman, ammattia itsenäisesti har-
joittamaan oikeutetun lääkärin kirjallinen lau-
sunto, josta ilmenee, että opiskelijalle on
tehty tarkastus tai tutkimus terveydentilan
selvittämiseksi sekä tarkastuksen tai tutki-
muksen perusteella laadittu arvio opiskelijan
toimintakyvystä opiskelun edellyttämien ter-
veydentilavaatimusten johdosta.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada opiskelu-
oikeuden arvioinnin edellyttämät välttämättö-
mät tiedot opiskelijan opiskeluoikeuden pe-
ruuttamista koskevasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista toiselta ammattikorkeakoululta,
yliopistolta ja koulutuksen järjestäjältä.

Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulun
pyynnöstä antaa 33 §:n 2 momentissa tarkoi-
tettua opiskeluoikeuden arviointia varten
nähtäväksi rikosrekisterilain (770/1993) 6 §:n
2 momentissa tarkoitettu ote rikosrekisteristä,
jos opiskelijalle annetaan opinnoissa tai opin-
toihin kuuluvassa harjoittelussa tehtäviä,
jotka edellyttävät olennaisesti alaikäisten pa-
rissa työskentelyä.
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Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä oikeus saada toiselta
ammattikorkeakoululta opiskelijaksi ottami-
sen edellyttämät välttämättömät tiedot vi-
reillä olevasta 33 §:ssä tarkoitetusta opiskelu-
oikeuden peruuttamista koskevasta käsitte-
lystä, jos opiskelija on hakenut ammattikor-
keakouluun siirto-opiskelijana.

Ammattikorkeakoululla on salassapito-
säännösten estämättä velvollisuus antaa Sosi-
aali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle
sille säädettyjen tehtävien hoitamiseksi vält-
tämättömät tiedot vireillä olevasta 33 §:ssä
tarkoitetusta opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevasta käsittelystä sekä opiskeluoikeu-
den peruuttamista tai muuhun koulutukseen
siirtämistä koskevasta päätöksestä ja sen pe-
rusteluista.

35 §

Opiskeluoikeuden palauttaminen

Se, jolta on peruutettu opiskeluoikeus
33 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella, voi
hakea ammattikorkeakoululta opiskeluoikeu-
den palauttamista. Opiskeluoikeus tulee pa-
lauttaa, jos hakija osoittaa, ettei opiskeluoi-
keuden peruuttamisen aiheuttaneita syitä
enää ole. Opiskelijan tulee toimittaa ammatti-
korkeakoululle terveydentilaansa koskevat
lausunnot. Opiskeluoikeuden palauttamisesta
päättää ammattikorkeakoulun hallitus.

Ammattikorkeakoululla on salassapitosään-
nösten estämättä velvollisuus antaa Sosiaali-
ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle sille
säädettyjen tehtävien hoitamiseksi välttämät-
tömät tiedot opiskeluoikeuden palauttamista
koskevasta päätöksestä ja sen perusteluista.

36 §

Huumausainetestaus

Ammattikorkeakoulu voi velvoittaa opis-
kelijan esittämään huumausainetestiä koske-
van todistuksen, jos on perusteltua aihetta
epäillä, että opiskelija on huumausainelain
(373/2008) 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa
tarkoitettujen huumausaineiden vaikutuksen
alaisena opintoihin kuuluvissa käytännön teh-
tävissä tai harjoittelussa tai että opiskelijalla

on riippuvuus huumausaineista. Edellytyk-
senä on lisäksi, että testaaminen on välttämä-
töntä opiskelijan toimintakyvyn selvittämi-
seksi ja opiskelija toimii sellaisissa tehtä-
vissä, jotka edellyttävät erityistä tarkkuutta,
luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai
hyvää reagointikykyä ja jossa huumeiden
vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvai-
sena toimiminen:

1) vakavasti vaarantaa opiskelijan itsensä
tai toisen henkeä tai terveyttä;

2) vakavasti vaarantaa liikenteen turvalli-
suutta;

3) vakavasti vaarantaa salassapitosäännök-
sin suojattujen tietojen suojaa tai eheyttä; tai

4) merkittävästi lisää ammattikorkeakou-
lun tai sen ylläpitäjän tai harjoittelupaikan
hallussa olevien huumausaineiden laittoman
kaupan ja leviämisen riskiä.

Huumausainetestiä koskevalla todistuk-
sella tarkoitetaan ammattikorkeakoulun osoit-
taman laillistetun terveydenhuollon ammatti-
henkilön antamaa todistusta, josta ilmenee,
että opiskelijalle on tehty testi huumausaine-
lain 3 §:n 1 momentin 5 kohdassa tarkoitetun
huumausaineen käytön selvittämiseksi, sekä
testin perusteella laadittu selvitys siitä, onko
opiskelija käyttänyt huumausaineita muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt. To-
distus on esitettävä ammattikorkeakoulun
määräämässä kohtuullisessa ajassa.

Jos opiskelijalta on tarkoitus vaatia tässä
pykälässä tarkoitettu huumausainetestiä kos-
keva todistus, ammattikorkeakoululla on ol-
tava opiskelijahuollon toimijoiden kanssa yh-
teistyössä laaditut kirjalliset toimintaohjeet
opiskelijoiden päihteiden käytön ehkäisemi-
seksi ja päihdeongelmiin puuttumiseksi.

Ammattikorkeakoulu vastaa tässä pykälässä
tarkoitetusta huumausainetestiä koskevasta to-
distuksesta aiheutuvista kustannuksista.

Opiskelijalle tehtävään huumausainetesta-
ukseen sovelletaan muutoin, mitä työterveys-
huoltolain (1383/2001) 19 §:ssä säädetään
työntekijän testauksesta.

37 §

Opintosuoritusten arviointi ja opintojen
hyväksilukeminen

Opiskelijalla on oikeus saada tieto arvoste-
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luperusteiden soveltamisesta opintosuorituk-
seensa. Hänelle on varattava tilaisuus tutus-
tua arvosteltuun kirjalliseen tai muuten tal-
lennettuun opintosuoritukseen. Kirjalliset ja
muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset
on säilytettävä vähintään kuuden kuukauden
ajan tulosten julkistamisesta.

Opiskelija saa tutkintoa suorittaessaan am-
mattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti lu-
kea hyväkseen muussa kotimaisessa tai ulko-
maisessa korkeakoulussa taikka muussa oppi-
laitoksessa suorittamiaan opintoja sekä kor-
vata tutkintoon kuuluvia opintoja muilla sa-
mantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa am-
mattikorkeakoulun päätöksen mukaisesti
lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon
kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoite-
tulla osaamisella.

38 §

Kurinpito

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen va-
roitus, jos hän:

1) häiritsee opetusta;
2) käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti;
3) menettelee vilpillisesti tai muuten rik-

koo ammattikorkeakoulun järjestystä;
4) kieltäytyy 36 §:ssä tarkoitetun huu-

mausainetestiä koskevan todistuksen esittä-
misestä; taikka

5) on 36 §:ssä tarkoitetun selvityksen pe-
rusteella käyttänyt huumausaineita muihin
kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että
hänen toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos
opiskelija jatkaa 1 momentissa tarkoitettua
epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen varoi-
tuksen saatuaan, hänet voidaan erottaa am-
mattikorkeakoulusta määräajaksi, enintään
yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uh-
kaavasti käyttäytyvä tai toisen henkeä tai ter-
veyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä
poistumaan tilasta, jossa opetusta annetaan,
taikka ammattikorkeakoulun järjestämästä ti-
laisuudesta. Opiskelijan osallistuminen ope-
tukseen voidaan evätä enintään kolmen työ-
päivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että
toisen opiskelijan tai ammattikorkeakoulussa
tai muussa opetustilassa työskentelevän tur-

vallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai
uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka ope-
tus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu koh-
tuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäyty-
misen vuoksi.

Jos opiskelija kieltäytyy 34 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetuista terveydentilan toteamiseksi
suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista,
häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun
siihen asti, kunnes hän suostuu niihin. Jos
opiskelija kieltäytyy 34 §:n 4 momentissa tar-
koitetusta rikosrekisteriotteen antamisesta, hä-
neltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun sii-
hen asti, kunnes hän antaa sen nähtäväksi.

39 §

Menettely opiskeluoikeuden peruuttamista
koskevassa asiassa ja kurinpitoasiassa

Opiskeluoikeuden peruuttamisesta päättää
ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen opiske-
luoikeuden peruuttamista koskevan päätök-
sen tekemistä on hankittava asiaa koskeva
tarpeellinen selvitys ja varattava opiskelijalle
tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta va-
roituksesta päättää ammattikorkeakoulun reh-
tori ja opiskelijan määräaikaisesta erottami-
sesta ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen
asian ratkaisemista on kurinpitorangaistukseen
syynä oleva teko tai laiminlyönti yksilöitävä,
hankittava tarpeellinen selvitys sekä varattava
opiskelijalle tilaisuus tulla asiassa kuulluksi.

Rehtori ja opettaja sekä harjoittelupaikan
ohjaaja voivat 38 §:n 3 momentissa tarkoite-
tuissa tilanteissa toimia yhdessä tai erikseen
ja toimenpiteet tulee kirjata. Hallitus tekee
38 §:n 4 momentin mukaisen päätöksen.

Samalla kun opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta, opiskelijan määräaikaista erottamisesta
tai opiskelusta pidättämisestä päätetään, on
päätettävä päätöksen täytäntöönpanosta lain-
voimaa vailla olevana ja täytäntöönpanon al-
kamisen ajankohdasta.

40 §

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Opiskelijaksi pyrkivän ja opiskelijan ter-
veydentilaa koskevia 27 ja 34—36 §:n mu-
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kaisia tietoja saavat käsitellä vain ne, jotka
valmistelevat tai tekevät päätöksen opiskeli-
javalinnasta, opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta, opiskeluoikeuden palauttamisesta tai
kurinpidosta taikka antavat lausuntoja maini-
tuista asioista.

Opiskelijan rikosrekisteriotetta koskevaa
33 §:n 2 momentin mukaista tietoa saavat
käsitellä vain ne, jotka valmistelevat tai teke-
vät päätöksen opiskeluoikeuden peruuttami-
sesta.

Ammattikorkeakoulun tulee määritellä ne
tehtävät, joihin sisältyy arkaluonteisten tieto-
jen käsittelyä.

Ammattikorkeakoulun on säilytettävä ar-
kaluonteiset tiedot erillään muista henkilötie-
doista. Arkaluonteiset tiedot tulee poistaa re-
kisteristä välittömästi, kun niiden säilyttämi-
selle ei ole enää lakisääteisten tehtävien edel-
lyttämää perustetta, kuitenkin viimeistään
neljän vuoden kuluttua tietojen merkitsemi-
sestä rekisteriin.

Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan
henkilötietolakia (523/1999), jollei tässä
laissa toisin säädetä.

41 §

Opiskelijakunta

Ammattikorkeakoulussa on opiskelija-
kunta, johon voivat kuulua tutkintoon johta-
vassa koulutuksessa olevat opiskelijat. Opis-
kelijakunta voi hyväksyä jäsenikseen myös
muita ammattikorkeakoulun opiskelijoita.
Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia jä-
sentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yh-
teiskunnallisia, sosiaalisia ja henkisiä sekä
opiskeluun ja opiskelijan asemaan yhteiskun-
nassa liittyviä pyrkimyksiään. Opiskelijakun-
nan tehtävänä on omalta osaltaan valmistaa
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen ja
kriittiseen kansalaisuuteen. Opiskelijakunnan
erityisenä tehtävänä on:

1) nimetä opiskelijoiden edustajat 4 lu-
vussa tarkoitettuihin ammattikorkeakoulun
toimielimiin;

2) nimetä opiskelijoiden edustajat opinto-
tukilain (65/1994) 9 §:n mukaiseen ammatti-
korkeakoulun opintotukilautakuntaan; sekä

3) osallistua tarvittaessa terveydenhuolto-
lain (1326/2010) 17 §:ssä säädetyn opiskelu-

terveydenhuollon ja sairausvakuutuslain
(1224/2004) 13 luvun 11—14 §:ssä säädetty-
jen opiskelijan perusterveydenhuoltoa koske-
vien tehtävien toteuttamiseen.

Opiskelijakunnan tarkoituksen ja tehtävien
toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta ai-
heutuvat menot suoritetaan opiskelijakunnan
omaisuudesta ja toiminnasta saaduilla tuloilla
sekä jäsenmaksuilla, joita opiskelijakunnalla
on oikeus määrätä opiskelijakunnan jäsenten
suoritettavaksi.

Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalla
on itsehallinto. Opiskelijakunnan hallintoa
varten on edustajisto ja hallitus. Opiskelija-
kunnan hallinnosta määrätään tarkemmin
opiskelijakunnan säännöissä, jotka vahvistaa
rehtori. Opiskelijakunnan kielenä on ammat-
tikorkeakoulun toimiluvassa määrätty opetus-
ja tutkintokieli.

Opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan,
yhdistyslakia (503/1989), jollei tästä laista
muuta johdu.

Opiskelijakunnan hallintoasiaa koskevaan
päätökseen saa hakea oikaisua päätöksen teh-
neeltä toimielimeltä. Oikaisuvaatimusmenet-
telystä säädetään hallintolaissa. Oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen saa hakea
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla.

Opiskelijakunnan jäsenen katsotaan saa-
neen päätöksestä tiedon, kun päätös on ase-
tettu yleisesti nähtäville.

7 luku

Ammattikorkeakoulun ohjaus ja rahoitus

42 §

Tavoitteiden asettaminen

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja ammatti-
korkeakoulu sopivat määrävuosiksi kerral-
laan ammattikorkeakoulun toiminnalle asetet-
tavista koulutus-, tutkimus-, kehittämis- ja
innovaatiotoiminnan kannalta keskeisistä
määrällisistä ja laadullisista tavoitteista sekä
niiden toteutumisen seurannasta ja arvioin-
nista. Ammattikorkeakoulun puolesta sopi-
muksen allekirjoittavat hallituksen puheen-
johtaja ja rehtori.
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Jos ammattikorkeakoulun määrällisiä ta-
voitteita ei saada valtakunnallisesti tai alueel-
lisesti yhteensovitetuiksi, opetus- ja kulttuuri-
ministeriö voi kuultuaan ammattikorkeakou-
lua yksittäisen ammattikorkeakoulun osalta
päättää määrällisistä ja laadullisista tavoit-
teista.

Ammattikorkeakoulun mahdollisuus to-
teuttaa tavoitteensa suomen tai ruotsin kie-
lellä turvataan.

43 §

Valtion rahoituksen määräytymisperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
ammattikorkeakouluille rahoitusta tässä
laissa säädettyjen tehtävien toteuttamiseksi
valtion talousarvioon otettavan määrärahan
rajoissa.

Edellisenä vuonna ammattikorkeakouluille
osoitettua 1 momentissa tarkoitettua talousar-
vion määrärahaa korotetaan kertaluonteisia
eriä lukuun ottamatta ammattikorkeakouluin-
deksin vuotuista kustannustason nousua vas-
taavasti. Ammattikorkeakouluindeksi muo-
dostuu yleisestä ansiotasoindeksistä, kulutta-
jahintaindeksistä sekä tukkuhintaindeksistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää
ammattikorkeakouluille perusrahoitusta las-
kennallisin perustein ottaen huomioon toi-
minnan laatu, vaikuttavuus ja laajuus sekä
muiden koulutuspolitiikan ja tutkimus- ja ke-
hittämispolitiikan tavoitteiden perusteella.

Ammattikorkeakouluille korvataan arvon-
lisäverolain (1501/1993) 39 ja 40 §:ssä tar-
koitettuihin koulutuspalveluihin sekä ammat-
tikorkeakoulujen muuhun kuin liiketaloudel-
liseen toimintaan liittyviin hankintoihin ja
toimitilavuokriin sisältyvien arvonlisäverojen
osuus ammattikorkeakouluille aiheutuneista
kustannuksista. Korvaus perustuu viimeksi
toteutuneen vahvistetun tilinpäätöksen tietoi-
hin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi rahoi-
tusta myöntäessään asettaa rahoituksen käyt-
tämiselle ehtoja ja rajoituksia.

Edellä 2 momentissa tarkoitetun ammatti-
korkeakouluindeksin laskemisesta ja kustan-
nustason nousun huomioon ottamisesta sekä
3 momentissa tarkoitettujen rahoitusperustei-
den laskennasta ja keskinäisestä jakautumi-

sesta annetaan tarkemmat säännökset valtio-
neuvoston asetuksella. Laskennallisin perus-
tein myönnettävän rahoituksen perusteena
olevista laskentakriteereistä säädetään ope-
tus- ja kulttuuriministeriön asetuksella.

44 §

Ammattikorkeakoulujen yhteisten menojen
rahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi rahoittaa
kaikkien ammattikorkeakoulujen yhteisiä toi-
mintoja valtion talousarvioon otetun määrära-
han rajoissa.

45 §

Seuranta ja raportointi

Ammattikorkeakoulun tulee toimittaa ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät
koulutuksen ja tutkimuksen arvioinnin, kehit-
tämisen, tilastoinnin ja muut seurannan ja
ohjauksen edellyttämät tiedot ministeriön
päättämällä tavalla.

46 §

Maksatus

Toiminnan rahoitus maksetaan ammatti-
korkeakouluille tasasuurina erinä joka kuu-
kauden kolmantena pankkipäivänä.

47 §

Rahoituksen maksatuksen keskeytys

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi määrätä
tässä laissa tarkoitetun rahoituksen maksami-
sen keskeytettäväksi, jos:

1) on ilmeistä, ettei rahoituksen saaja enää
järjestä rahoituksen perusteena olevaa toi-
mintaa, tai rahoituksen saaja olennaisessa
määrin toimii vastoin tämän lain säännöksiä;
tai

2) ne perusteet, joiden mukaan rahoitus
määrättyä tarkoitusta varten on myönnetty,
ovat olennaisesti muuttuneet tai ne ovat olleet
virheellisiä.
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48 §

Maksetun rahoituksen palauttaminen

Ammattikorkeakoulun tulee viipymättä pa-
lauttaa sille virheellisesti, liikaa tai ilmeisen
perusteettomasti maksettu rahoitus. Ammatti-
korkeakoulun tulee palauttaa myös se rahoitus-
osuus, jota ei voida käyttää sovitun mukaisesti.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
laskennallisen perusteen mukaan myönnetyn
toiminnan rahoituksen ja toteutuneiden kus-
tannusten välistä erotusta.

49 §

Takaisinperintä

Opetus- ja kulttuuriministeriön on määrät-
tävä maksettu rahoitus takaisin perittäväksi,
jos ammattikorkeakoulu on:

1) jättänyt palauttamatta rahoituksen, joka
48 §:n mukaan on palautettava;

2) käyttänyt rahoitusta olennaisesti muu-
hun tarkoitukseen kuin se on myönnetty;

3) antanut opetus- ja kulttuuriministeriölle
väärän tai harhaanjohtavan tiedon seikasta,
joka on ollut omiaan olennaisesti vaikutta-
maan rahoituksen saantiin, määrään tai ehtoi-
hin, taikka salannut sellaisen seikan; tai

4) muutoin 1—3 kohtaan verrattavalla ta-
valla olennaisesti rikkonut rahoituksen käyt-
tämistä koskevia säännöksiä tai rahoituspää-
tökseen otettuja ehtoja.

Opetus- ja kulttuuriministeriön on tehtävä
takaisinperintää koskeva päätös kahden vuo-
den kuluessa siitä, kun sen tietoon on tullut
seikka, jonka nojalla rahoituksen maksamisen
keskeyttämiseen tai lopettamiseen taikka ra-
hoituksen perintään voidaan ryhtyä. Päätös
takaisinperinnästä on tehtävä kuitenkin vii-
meistään viiden vuoden kuluessa rahoituksen
maksamisesta.

50 §

Korko ja viivästyskorko

Ammattikorkeakoulun on maksettava pa-
lautettavalle tai takaisin perittävälle määrälle
rahoituksen maksupäivästä korkolain 3 §:n 2
momentin mukaista vuotuista korkoa lisät-
tynä kolmella prosenttiyksiköllä.

Jos takaisin perittävää määrää ei makseta
viimeistään opetus- ja kulttuuriministeriön
asettamana eräpäivänä, sille on maksettava
vuotuista viivästyskorkoa korkolain 4 §:ssä
tarkoitetun korkokannan mukaan.

51 §

Kuittaus

Palautettava tai takaisin perittävä määrä
korkoineen voidaan periä siten, että se vähen-
netään ammattikorkeakoululle myöhemmin
maksettavasta tämän lain mukaisesta rahoi-
tuksesta.

52 §

Muutoksenhaku rahoitusta koskevaan
päätökseen

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta
koskevaan päätökseen, 47 §:n mukaiseen ra-
hoituksen maksatuksen keskeyttämistä kos-
kevaan päätökseen, 49 §:n mukaiseen takai-
sinperintäpäätökseen ja 51 §:n mukaiseen
kuittausta koskevaan päätökseen haetaan oi-
kaisua ja muutosta noudattaen mitä valtion-
avustuslain (688/2001) 34 §:ssä säädetään.

53 §

Täytäntöönpano

Päätös voidaan panna täytäntöön muutok-
senhausta huolimatta, jollei muutoksenhaku-
viranomainen toisin määrää. Oikaisuvaati-
muksen johdosta annettu 49 §:ssä tarkoitettu
takaisinperintäpäätös on suoraan ulosottokel-
poinen. Sen perimisestä säädetään verojen ja
maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa.

8 luku

Ammattikorkeakoulun talous

54 §

Kirjanpito ja tilikausi

Kirjanpitolain mukainen tilikausi ammatti-
korkeakoulussa on kalenterivuosi.
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Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa
tarkempia säännöksiä ammattikorkeakoului-
hin sovellettavista tuloslaskelma- ja tasekaa-
vioista.

55 §

Liiketoimintaa koskevat tiedot

Jos ammattikorkeakoulu harjoittaa liiketoi-
mintaa muutoin kuin erikseen kirjanpitovel-
vollisen yksikön muodossa, tätä liiketoimin-
taa koskevat tuloksellisuustiedot tulee esittää
erikseen tuloslaskelman muodossa tilinpää-
töksen liitetiedoissa.

56 §

Tilinpäätöksen julkisuus

Ammattikorkeakoulun ja ammattikorkea-
koulukonsernin vahvistettu tilinpäätös liite-
tietoineen ja toimintakertomus ovat julkisia
asiakirjoja.

9 luku

Muutoksenhaku

57 §

Oikaisumenettely

Opiskelijaksi hakenut saa vaatia ammatti-
korkeakoulun toimielimeltä oikaisua opiske-
lijaksi ottamista koskevaan päätökseen 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaan-
nista. Opiskelijavalinnan tuloksia julkistet-
taessa on ilmoitettava, miten hakija voi
saada tiedon valinnassa noudatettujen perus-
teiden soveltamisesta häneen ja miten valin-
taan voi vaatia oikaisua. Opiskelijavalinnan
tulosta ei saa oikaisuvaatimuksen johdosta
muuttaa kenenkään opiskelemaan valitun
vahingoksi.

Opiskelija saa vaatia ammattikorkeakoulun
määräämältä toimielimeltä oikaisua 32 §:n
mukaisesti annettuun opiskeluoikeuden me-
nettämistä koskevaan päätökseen 14 päivän
kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Opintosuorituksensa arvosteluun tai muu-
alla suoritettujen opintojen tai muulla tavoin

osoitetun osaamisen hyväksilukemiseen tyy-
tymätön opiskelija saa vaatia siihen suulli-
sesti tai kirjallisesti oikaisua, arvostelusta sen
suorittaneelta opettajalta ja opintojen hyväk-
silukemisesta siitä päätöksen tehneeltä. Opin-
tosuorituksen arvostelua koskeva oikaisuvaa-
timus on tehtävä 14 päivän kuluessa siitä
ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilai-
suus saada arvostelun tulokset sekä arvostelu-
perusteiden soveltaminen omalta kohdaltaan
tietoonsa. Hyväksilukemista koskeva oikaisu-
vaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa pää-
töksen tiedoksisaannista. Tässä momentissa
tarkoitetun oikaisuvaatimuksen johdosta teh-
tyyn päätökseen tyytymätön saa vaatia siihen
oikaisua tutkintolautakunnalta tai muulta sii-
hen tehtävään määrätyltä toimielimeltä 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimusmenettelystä säädetään
hallintolaissa.

58 §

Muutoksenhaku ammattikorkeakoulun
päätökseen

Päätökseen, joka koskee 33 §:ssä tarkoitet-
tua opiskeluoikeuden peruuttamista tai
35 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden pa-
lauttamista, saa hakea muutosta valittamalla
opiskelijoiden oikeusturvalautakuntaan 14
päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista
siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään.
Muutoksenhausta opiskelijoiden oikeusturva-
lautakunnan päätökseen säädetään opiskeli-
joiden oikeusturvalautakunnasta annetussa
laissa (956/2011).

Muuhun ammattikorkeakoulun hallintoasi-
assa antamaan päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen,
jonka tuomiopiirissä ammattikorkeakoulun
päätoimipaikka sijaitsee, siten kuin hallinto-
lainkäyttölaissa säädetään, jollei muualla
laissa toisin säädetä.

Valitus päätöksestä, joka koskee opiskelu-
oikeuden peruuttamista, opiskeluoikeuden
palauttamista ja 38 §:ssä tarkoitettua varoi-
tusta, määräaikaista erottamista ja opiskelusta
pidättämistä, tulee käsitellä kiireellisenä.
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59 §

Opiskeluoikeuden peruuttamista ja kurinpi-
toa koskevan päätöksen täytäntöönpano

Opiskeluoikeuden peruuttamista, opiskelijan
määräaikaista erottamista ja opiskelusta pidät-
tämistä koskeva päätös voidaan panna täytän-
töön siitä tehdystä valituksesta huolimatta,
jollei valitusviranomainen toisin määrää.

60 §

Valituskiellot

Ammattikorkeakoulun päätökseen ei saa
hakea muutosta valittamalla, jos se koskee:

1) hallituksen, rehtorin tai johtosäännössä
määrätyn toimielimen tekemää ammattikor-
keakoulun toimielimen valintaa;

2) johtosääntöä tai muuta yleistä määräystä;
3) opetussuunnitelmaa taikka muuta ope-

tuksen järjestelyä koskevaa määräystä;
4) apurahaa tai avustusta.
Opintosuoritusten arvostelua ja hyväksilu-

kemista koskevaan oikaisumenettelyssä teh-
tyyn päätökseen ei saa hakea muutosta valit-
tamalla.

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee
28 §:ssä tarkoitettua opiskelijaksi ottamista,
32 §:ssä tarkoitettua opiskeluoikeuden me-
nettämistä tai 38 §:ssä tarkoitettua kurinpitoa,
ei saa hakea muutosta valittamalla.

61 §

Valituslupa

Jollei muualla laissa toisin säädetä, hal-
linto-oikeuden päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan.

10 luku

Erinäiset säädökset

62 §

Laadun arviointi

Ammattikorkeakoulu vastaa järjestämänsä
koulutuksen ja muun toiminnan laatutasosta

ja jatkuvasta kehittämisestä. Ammattikorkea-
koulun tulee arvioida koulutustaan ja muuta
toimintaansa ja niiden vaikuttavuutta. Am-
mattikorkeakoulun on myös osallistuttava ul-
kopuoliseen toimintansa ja laatujärjestelmi-
ensä arviointiin säännöllisesti ja julkistettava
järjestämänsä arvioinnin tulokset.

Kansallisesta koulutuksen arviointikeskuk-
sesta säädetään Kansallisesta koulutuksen arvi-
ointikeskuksesta annetussa laissa (1295/2013).

63 §

Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuun-
nitelma

Valtioneuvosto hyväksyy määrävuosiksi
kerrallaan koulutuksen ja tutkimuksen kehit-
tämissuunnitelman, joka sisältää ammattikor-
keakoulujen yleiset kehittämistavoitteet. Tar-
kempia säännöksiä suunnitelmasta annetaan
valtioneuvoston asetuksella.

64 §

Ammattikorkeakoulujen yhteistyö

Ammattikorkeakoulut voivat sopia yhtei-
sistä koulutus- ja tutkimusyksiköistä ammat-
tikorkeakoulujen toiminnan yhteensovittami-
seksi tai yhteisten hankkeiden, tutkimus- ja
kehitystyön tai muun yhteistoiminnan edistä-
miseksi.

Ammattikorkeakoululla voi olla lakisäätei-
siä tehtäviensä hoitoa tukevia yhteisiä yksi-
köitä yliopistojen, tutkimuslaitosten tai mui-
den julkisten taikka yksityisten yhteisöjen tai
säätiöiden kanssa.

65 §

Tietojensaantioikeus

Ammattikorkeakoululla on tehtäviään hoi-
taessaan oikeus saada valtion ja kunnan vi-
ranomaiselta koulutuksen suunnittelun ja jär-
jestämisen kannalta tarpeelliset tilastotiedot
ja muut vastaavat tiedot.

Ammattikorkeakoulun tulee pyynnöstä toi-
mittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen
määräämät koulutuksen arvioinnin, kehittä-
misen, tilastoinnin ja seurannan edellyttämät
tiedot.
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Opiskelijan terveydentilaa ja toimintaky-
kyä koskevia ja tehtävien hoidon kannalta
välttämättömiä tietoja on tiedon haltijalla sa-
lassapitosäännösten estämättä oikeus antaa:

1) ammattikorkeakoulun rehtorille ja am-
mattikorkeakoulun turvallisuudesta vastaa-
valle muulle henkilölle opiskelun turvallisuu-
den varmistamiseksi;

2) opinto-ohjauksesta vastaaville henki-
lölle muihin opintoihin ja tukipalveluihin oh-
jaamista varten;

3) opiskeluterveydenhuollosta vastaaville
henkilöille opiskelijan terveyden ja turvalli-
suuden varmistamiseksi ja tarvittaviin tuki-
toimiin ohjaamista varten;

4) harjoittelusta vastaaville henkilöille
opiskelijan sekä harjoittelupaikan henkilöstön
ja asiakkaiden turvallisuuden varmistami-
seksi;

5) poliisille ja ammattikorkeakoulun edus-
tajalle, joka on ensisijaisessa vastuussa tur-
vallisuusuhan selvittämisestä, välittömän tur-
vallisuusuhan arvioimiseksi tai jos opiskeli-
jan todetaan terveydentilan arvioinnissa ole-
van vaaraksi muiden turvallisuudelle.

66 §

Varautumissuunnitelmat

Ammattikorkeakoulujen tulee valmius-
suunnitelmin ja poikkeusoloissa tapahtuvan
toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muin
toimenpitein varmistaa tehtäviensä mahdolli-
simman häiriötön hoitaminen myös poik-
keusoloissa sekä häiriö- ja erityistilanteissa.
Varautumissuunnitelmat sekä häiriö- ja eri-
tyistilanteista laaditut tilannekuvaraportit on
pyynnöstä toimitettava opetus- ja kulttuuri-
ministeriölle.

Varautumista valvoo opetus- ja kulttuuri-
ministeriö. Jos varautumisessa havaitaan
puutteita, opetus- ja kulttuuriministeriö voi
määrätä puutteiden korjaamisesta.

67 §

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen
yhteensovittaminen

Ruotsinkielisen korkeakouluopetuksen yh-
teensovittamista ja kehittämistä varten ole-

vasta neuvottelukunnasta säädetään yliopisto-
lain 92 §:ssä.

68 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammi-
kuuta 2015.

Tällä lailla kumotaan ammattikorkeakoulu-
laki (351/2003), jäljempänä vanha ammatti-
korkeakoululaki.

Tämän lain 28 §:n 4 momentissa tarkoitet-
tua mahdollisuutta varata osa aloituspaikoista
hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorit-
taneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista
korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet
korkeakoulututkintoon johtavaa opiskelu-
paikkaa, sovelletaan hakijaan, joka on ottanut
opiskelupaikan vastaan keväällä 2014 tai sitä
ennen alkaneesta koulutuksesta, mutta ei ole
suorittanut korkeakoulututkintoa.

Tämän lain 33 §:n 2 momenttia sovelletaan
31 päivän joulukuuta 2011 jälkeen opintonsa
aloittaneisiin opiskelijoihin.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ole-
vien toimilupien voimassaolo päättyy tämän
lain tullessa voimaan.

Osakeyhtiömuotoisen ammattikorkeakou-
lun ylläpitäjän toimilupa siirretään tämän lain
mukaiseksi osakeyhtiön toimiluvaksi 1 päi-
västä tammikuuta 2015. Jos ylläpitäjä ei ole
toimittanut opetus- ja kulttuuriministeriölle
tämän lain mukaista yhtiöjärjestystä ja osa-
kassopimusta ministeriön määräämään ajan-
kohtaan mennessä, siirrettävä toimilupa
myönnetään määräaikaisena yhtiöjärjestyk-
sen ja osakassopimuksen saattamiseksi tämän
lain mukaisiksi tai toistaiseksi voimassa ole-
vassa toimiluvassa asetetaan määräaika puut-
teiden korjaamiseksi.

Muiden kuin osakeyhtiömuotoisten ylläpi-
täjien tulee hakea osakeyhtiölle myönnettä-
vää toimilupaa ammattikorkeakoulutoimin-
taan.

Valtioneuvosto voi myöntää määräaikaisen
toimiluvan sellaiselle kuntayhtymälle, jolla
on tämän lain voimaan tullessa vanhan am-
mattikorkeakoululain mukainen toimilupa, ja
jolle ei tämän lain 7 §:n mukaan myönnetä
toimilupaa. Määräaikainen lupa voidaan
myöntää, jos se on tarpeen ennen tämän lain
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voimaantuloa opintonsa aloittaneiden aseman
turvaamiseksi, ammattikorkeakoulutoimin-
nan uudelleenjärjestämiseksi tai muusta eri-
tyisestä syystä. Määräaikainen toimilupa voi
olla voimassa enintään 31 päivään joulukuuta
2016. Jos muu kuin osakeyhtiömuotoinen yl-
läpitäjä, joka on hakenut osakeyhtiölle myön-
nettävää toimilupaa, ei ole toimittanut ope-
tus- ja kulttuuriministeriölle tämän lain mu-
kaista yhtiöjärjestystä ja osakassopimusta mi-
nisteriön määräämään ajankohtaan mennessä,
toimilupa myönnetään määräaikaisena yhtiö-
järjestyksen ja osakassopimuksen saattami-
seksi tämän lain mukaisiksi tai toistaiseksi
voimassa olevassa toimiluvassa asetetaan
määräaika puutteiden korjaamiseksi.

Sen estämättä, mitä muualla säädetään toi-
milupiin liittyvistä maksuista, toimiluvan ha-
kijalta ei peritä maksua niistä tämän lain no-
jalla myönnettävistä toimiluvista, joiden voi-
massaolo alkaa tämän lain tullessa voimaan.

Toimiluvan siirtämistä ja toimilupaa hake-
van ammattikorkeakoulun tulee huolehtia

siitä, että tämän lain mukainen ammattikor-
keakoulu voi järjestäytyä ja aloittaa kokonai-
suudessaan toimintansa tämän lain mukai-
sena ammattikorkeakouluna 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Sen estämättä, mitä 43 §:ssä säädetään,
siirtymäkaudella 2015—2016 otetaan huo-
mioon vuoden 2014 rahoitusjärjestelmän mu-
kaisiin opiskelijamääriin ja yksikköhintoihin
kohdistuneet rajaukset ammattikorkeakoulu-
kohtaisesti laskettavilla rahoituserillä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää ha-
kemuksesta vuosina 2015 ja 2016 ammatti-
korkeakouluille rahoitusta arvonlisäverolain
30 §:ssä tarkoitettujen arvonlisäverojen katta-
miseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö korvaa hake-
muksesta vuonna 2016 kertaluontoisesti ne
yksikköhinnan korotukset, joihin ammatti-
korkeakouluilla on ollut oikeus opetus- ja
kulttuuritoimen rahoituksesta annetun lain
(1705/2009) 32 §:n 2 momentin perusteella.

Helsingissä 14 päivänä marraskuuta 2014

Tasavallan Presidentti

SAULI NIINISTÖ

Opetus- ja viestintäministeri Krista Kiuru
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