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Suomen opinto-ohjaajat ry (SOPO ry) kannattaa hallituksen esityksiä yliopistolain ja 

ammattikorkeakoululain muuttamisesta. Lainsäädännön yhdenmukaistaminen selkiyttää 

korkeakoulujen käytänteitä sekä hakijan että opiskelijan kannalta. 

 

1) Korkeakoulujen opiskelijavalintojen toisen vaiheen säädösmuutokset 

SOPO ry kannattaa ehdotusta, jonka mukaan kaikkiin yhteishaussa oleviin koulutuksiin osa 

opiskelupaikoista varataan ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakeville. Vieraskielisen 

koulutuksen, hyvin pienen aloituspaikkamäärän koulutusten ja rajatulle kohderyhmälle 

suunnatun koulutuksen jättäminen velvoitteen ulkopuolelle on perusteltua. Samalla SOPO ry 

pitää erittäin tärkeänä sitä, että ehdotukseen on kirjattu korkeakoulujen velvollisuus turvata 

mahdollisuus koulutukseen myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja aiemmin 

korkeakoulussa opiskelupaikan vastaanottaneille. 

SOPO ry pitää erittäin hyvänä ja hakijalle selkeänä esityksenä sitä, että lähtökohtaisesti kaikki 

korkeakoulutus on yhteishaussa ja erillishauille määritellään selkeät säädökset. Lisäksi 

pidämme tärkeänä, että valintaperusteet päätetään niin varhaisessa vaiheessa, että ne ovat 

hakijoiden tiedossa vähintään kolme vuotta ennen voimaantuloaan. 

SOPO ry kannattaa hallituksen esitystä siitä, että opiskelija voi vastaanottaa yhden 

korkeakoulupaikan samana lukukautena alkavassa koulutuksessa riippumatta siitä, onko 

koulutus ollut yhteis- vai erillishaussa. Aiempaan säädökseen verrattuna ehdotus on selkeä 

ja kohtelee hakijoita tasa-arvoisesti. 

SOPO ry pitää hyvänä, että lakiin tulee siirto-opiskelijan määritelmä ja esityksessä säädetään 

esitetyllä tavalla siirto-opiskelijan opiskeluoikeuden päättyminen lähtökorkeakoulussa sekä 

jäljellä olevan opiskeluoikeuden määräytyminen.  
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2) Korkeakouluopiskelijoiden opiskeluoikeutta ja poissaolo-oikeutta koskevat 

säädösmuutokset 

SOPO ry esittää, että Ammattikorkeakoululain 14 §:n viimeinen lause muutetaan muotoon: 

Ammattikorkeakoulun on järjestettävä tutkintoon johtavat opinnot ja opintojen ohjaus niin, 

että kokopäiväopiskelija voi suorittaa opinnot niiden laajuutta vastaavassa ajassa 

(tavoitteellinen suorittamisaika). Lainsäädännön yhtenäistäminen tässäkin kohdin on 

perusteltua, sillä yliopistolain 40 §:n 2 momentin mukaan yliopiston on järjestettävä opetus 

ja opintojen ohjaus siten, että tutkinnot on mahdollista suorittaa säädetyssä tavoitteellisessa 

suorittamisajassa.   

SOPO ry kannattaa esityksen ehdotusta korkeakouluopiskelijan rajatusta oikeudesta 

ilmoittautua poissaolevaksi ensimmäisenä lukuvuonna vain ns. lakisääteisin syin 

(asepalvelus, siviilipalvelus tai naisten vapaaehtoinen asepalvelus; äitiys-, isyys- tai 

vanhempainvapaa; oma sairaus).  

SOPO ry pitää opiskelijoiden tasa-arvoisena kohteluna ehdotusta, että asepalvelusta tai 

siviilipalvelua tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaata ei lasketa poissaoloaikaan.  

Poissaolo-oikeuden rajaamista yhteen lukuvuoteen SOPO ry pitää perusteltuna opintojen 

etenemisen kannalta.  

Opiskeluoikeuden jatkamisen määrittely ja kirjaaminen myös ammattikorkeakoululakiin 

yhtenäistää korkeakoulujen lainsäädäntöä ja mahdollistaa opiskelijan elämäntilanteen 

huomioimisen. 
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