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Sivistysvaliokunta 

 

Lausuntopyyntö 19.09.2017 

 

HE 73/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain 

muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua 

hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain 

muuttamisesta sekä laiksi yliopistolain muuttamisesta annetun lain voimaanpanosta, 

ja lausuu kunnioittaen seuraavaa. 

 

Tampere3 
 

Yliopistojen yhdistyminen niiden omasta halusta on kannatettavaa. SAMOK 

tunnistaa esityksessä mainitun mahdollisuuden hyödyntää resursseja tehokkaammin 

yliopistojen yhdistyessä. Mahdollisena uhkana näemme, että teknisestä 

yhdistymisestä huolimatta yliopisto jää kahtia jakautuneeksi ja hyötyjen 

saavuttaminen viivästyy. Haasteena uudelle korkeakoulukonsernille on erilaisten 

koulutusten erottuminen ja esimerkiksi ammattikorkeakoulutuksen erottuminen ja 

tunnistettavuus. 

 

Opetusyhteistyö 
 

SAMOK pitää esitettyä lakimuutosta pääosin hyvänä ja oikean suuntaisena. Hyvin 

toteutettuna opetusyhteistyö voi tuoda säästöjä korkeakouluille, joita voidaan 

hyödyntää toisaalla paremman laadun takaamiseksi. SAMOKin näkemyksen mukaan 

opetusyhteistyö voi myös kehittää positiivisesti opetuksen osaamisperustaisuutta, 

kun kurssien samankaltaisuutta tarkistetaan yhteistyötä suunniteltaessa. Myös 

opetussuunnitelmien rakentaminen laajemmin voisi kehittyä. 

 

Haasteena opetusyhteistyön järjestämisessä on siitä tiedottaminen opiskelijoille. 

Opiskelemaan hakevilla tulisi olla hyvät tiedot siitä, millaista opetusta tuleva koulutus 

sisältää. Tietoa poikkeavista järjestelyistä tulee antaa sekä koulutukseen hakeutuville 

että jo sisään päässeille. Opintojen aikaisessa tiedottamisessa tulisi huomioida myös 

toisen korkeakoulun erilaiset palvelut ja käytänteet, jotka eivät ole opiskelijalle 

entuudestaan tuttuja. Opiskelijalla tulee olla aito mahdollisuus ja osaaminen 

hyödyntää myös opetusta järjestävän korkeakoulun palveluita. Opetusyhteistyötä 

tehtäessä tulisikin kiinnittää huomiota myös palveluiden integraatioon. 
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Opetusyhteistyö saattaa huonosti toteutettuna aiheuttaa haittaa opiskelijalle jos 

opetus esimerkiksi järjestetään kampuksella, jonne opiskelijan on haastavaa siirtyä. 

Myös opiskelijoiden edunvalvontaan tulee lisähaastetta, kun opiskelijakunnan tulee 

osata auttaa opiskelijaa myös toisen korkeakoulun toimintaan liittyvissä 

ongelmatapauksissa. 

 

SAMOK esittää huolensa ammattikorkeakoulutuksen kehittymisestä tilanteissa joissa 

yliopisto omistaa ammattikorkeakoulun ja ohjaa ammattikorkeakoulutusta 

opetusyhteistyön mahdollistamiseksi. Ammattikorkeakoulujen itsenäiseen asemaan 

tulisi jatkossa kiinnittää huomiota. Myös luokkakokojen kasvaminen saattaa seurata 

huonosti järjestetystä opetusyhteistyöstä. Opetusyhteistyön vaikutuksia opetuksen 

sisältöön ja koulutuksen rakenteisiin tulisikin seurata. 

 

Koulutuksen siirto 
 

SAMOKin näkemyksen mukaan kolmen vuoden aika koulutuksen siirron jälkeen antaa 

tarvittavan mahdollisuuden opiskelijalle viimeistellä opinnot alkuperäisessä 

korkeakoulussa. Muutos selkeyttää opiskelijoiden oikeuksia muutostilanteessa. 

Yksittäisissä tapauksissa, esimerkiksi perhevapaiden takia, tämä voi aiheuttaa 

kohtuutonta haittaa opiskelijalle. Näissä tapauksissa opiskelija kuitenkin saa 

todennäköisesti laadukkaampaa opetusta uudesta korkeakoulusta. Tällaisissa 

tapauksissa etäopiskelun mahdollisuutta tulisi hyödyntää mahdollisimman paljon. 

 

Ammattikorkeakoulujen hallintokieli 
 

SAMOKin näkemyksen mukaan hallintokielestä säätäminen selkeyttää opiskelijan 

oikeuksia ja lisää yhdenvertaisuutta. 

 

 

Helsingissä 29.9.2017 

 

Anni Koivisto Miikka Lönnqvist 

puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
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