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Sivistysvaliokunta 
 
 
 
Lausuntopyyntö 3.10.2017 
 

 HE 106/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle valtion 

talousarvioksi vuodelle 2018  

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua  HE 
106/2017 vp Hallituksen esityksestä eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 
2018, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa. 

 
Avoin korkeakoulutus 
 

SAMOKin näkemyksen mukaan avoimen kehittäminen ja sen roolin kasvattaminen on 
tavoiteltavaa ja siinä on paljon potentiaalia. Avoimen korkeakoulutuksen roolia tulisi 
vahvistaa rahoituksessa ja sen tulisi olla entistä tiiviimmin yhteydessä korkeakoulun 
muuhun toimintaan. Nykyisellään avoimen koulutuksen järjestäminen jää usein 
erilleen muusta toiminnasta eikä sitä johdeta muun kokonaisuuden mukana. 

 
Hakijaruuhkan purku 
 

Avoin korkeakoulutus soveltuu hyvin yhdeksi vaihtoehtoiseksi väyläksi 
korkeakouluopintoihin. Mahdollisuus tutustua korkeakouluihin jo toisen asteen 
opintojen aikana antaa paremmat mahdollisuudet löytää oman alan. Tilanteissa, joissa 
nuori ei pääse hakiessaan korkeakouluun, tarjoaa avoin korkeakoulutus 
mahdollisuuksia etsiä omaa alaa ja edistää myöhempiä opintoja. Saavutettavuuden ja 
tasa-arvon edistämiseksi tulikin harkita maksuista luopumista niiden osalta, joilla ei 
ole aiempaa korkeakoulututkintoa. 
 
Ammattikorkeakouluissa on usein käytäntönä, että avoimen korkeakoulutuksen 
opiskelijat opiskelevat samalla kurssilla kuin tutkinto-opiskelijat. Tämä käytäntö 
tulisikin laajentaa kaikkiin opintoihin jolloin kurssivalikoimaa voidaan laajentaa ja 
mahdollinen myöhempi siirtyminen tutkinto-opiskelijaksi helpottuu silloin kun 
tutkintokoulutuksesta vapautuu tilaa. 
 
SAMOK ei kannata tutkinnonanto-oikeuden antamista avoimelle 
korkeakoulutukselle. Avoimesta tulee kuitenkin olla hyvät siirtymät 
tutkinto-opiskelijaksi. Kustakin tutkinnosta valmistuneiden määrää tulee kuitenkin 
säädellä, eikä avoimesta tule tehdä ohituskaistaa suosittuihin tutkintoihin. Monella 
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alalla on myös tärkeää mitata hakijan soveltuvuus alalle ennen tutkinnon 
valmistumista. SAMOKin näkemyksen mukaan hakijaruuhkaa tulisi purkaa 
aloituspaikkoja lisäämällä ja kehittämällä valmistuneiden lisä- ja 
uudelleenkoulutusmahdollisuuksia. 
 

Ei-tutkintotavoitteinen korkeakoulutus 
 

Avoin korkeakoulutus soveltuu hyvin koulutusvaihtoehdoksi silloin, kun tavoitteena 
ei ole tehdä uutta tutkintoa, vaan hakea lisäosaamista johonkin rajattuun asiaan. 
Usein tähän riittää pienempi osaamiskokonaisuus kuin kokonaan uusi tutkinto. 
Monista tutkintokoulutuksen kokonaisuuksista voisi olla hyötyä jonkin toisen 
tutkinnon suorittaneelle. Näitä kokonaisuuksia tulisi paketoida ja markkinoida 
houkuttelevuuden lisäämiseksi. 
 
Avoimen korkeakoulutuksen houkuttelevuutta tulisi kehittää esimerkiksi paremmalla 
markkinoinnilla. SAMOKin näkemyksen mukaan tulee valmistella elinikäisen 
oppimisen strategia, jossa ratkaistaan muun muassa täydennyskoulutuksen 
maksukysymykset niin, että jokaisella on jatkossakin aito mahdollisuus hankkia uusi 
tutkinto tai lisäkoulutusta. 

 
 
Helsingissä 13.10.2017 
 

 
Anni Koivisto Miikka Lönnqvist 
puheenjohtaja toiminnanjohtaja 
 
 
Lisätietoja: 
 
Anniina Sippola 
Koulutuspoliittinen asiantuntija 
anniina.sippola@samok.fi 
050 389 1014 
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