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Lausuntopyyntö 02.06.2020 

 

 

Ammattikorkeakoululain väliaikainen muutos epidemiatilanteessa  

 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry kiittää mahdollisuudesta lausua 

Covid-19 epidemiasta johtuvista väliaikaisista muutoksista 

ammattikorkeakoululakiin, ja lausuu kunnioittaen seuraavaa. 

 

SAMOK kannattaa esitettyä lakimuutosta poissaolevaksi ilmoittautumiseen liittyen ja 

kokee että se helpottaa tänne opiskelemaan saapuvien kv-opiskelijoiden asemaa sekä 

ammattikorkeakoulujen toimintaa. Tavoitteena tulisi olla että poikkeustilanteella ei 

ole pitkäaikaisia vaikutuksia ammattikorkeakoulutuksen kansainvälistymiseen ja 

kv-opiskelijoiden tänne saapumiseen ja tämä esitys osaltaan ehkäisee sitä; opiskelijat 

eivät menetä opiskelupaikkaansa vaikka maahan saapuminen ei syksyllä 

onnistuisikaan. Ammattikorkeakoulut pyrkivät myös mahdollisuuksien mukaan 

järjestämään opintoja etänä kv-opiskelijoille jolloin opintojen aloittaminen ilman 

maahan saapumista olisi mahdollista. 

 

Kv-opiskelijoilla on jatkuvasti vaikeuksia saapua Suomeen opintojen alkuvaiheessa ja 

tämä lisää sekä kuormitusta opiskelijoille että vähentää Suomen houkuttelevuutta 

opiskelumaana. Ehdotammekin, että esitetynlaista säädöstä, joka mahdollistaa 

ilmoittautumaan poissaolevaksi opintojen ensimmäisenä vuotena, harkittaisiin 

poikkeustilan jälkeen myös pysyväksi laiksi. Näin erilaiset haasteet, kuten 

oleskeluluvan saaminen, eivät johtaisi siihen että opiskelija ei saavu ollenkaan 

Suomeen opiskelemaan. 

 

SAMOK kannattaa myös esitystä säännöksestä jonka mukaan 

ammattikorkeakouluilla ei olisi velvollisuutta järjestää tutkintoon johtavia opintoja ja 

opintojen ohjausta siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon laissa säädetyssä 

tavoitteellisessa suorittamisajassa, jos opetussuunnitelmaan kuuluvia opintoja ei ole 

mahdollista järjestää epidemian vuoksi. Pidämme erityisen tärkeänä että tilanne 

huomioidaan harkittaessa opiskelijan jatkoaikaa. Jatkossa on myös tärkeää varmistaa 

että poikkeustila ei vaikuta epätasa-arvoisesti ammattikorkeakoulujen väliseen 
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rahanjakoon. Opiskelijoiden valmistumisen ja työelämään siirtymisen kannalta on 

tärkeää että opetusta voidaan jatkaa mahdollisimman hyvin vaikka poikkeustila 

jatkuisikin. Ammattikorkeakoulut kehittävät vaihtoehtoisia toteutusmuotoja 

opinnoille siltä varalta että etäopiskelun jatkaminen on tarpeen syksyllä. On tärkeää 

että päättäjät antavat selkeitä signaaleja siitä, millaiset opetusjärjestelyt syksyllä ovat 

toivottavia ettei etäopetusta järjestetä tarpeettomasti. 
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