
  

LAUSUNTO  
  

Eduskunnan sivistysvaliokunta  

SiV@eduskunta.fi  

  

  

Viite  Hallituksen esitys HE 66/2016  

  

  

Asia  Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien verkoston lausunto koskien 

hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoululain 

muuttamisesta  

  

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajaverkosto on verrannut annettua 

lakiluonnosta aiempaa lakiluonnosesitykseen, johon OKM pyysi lausunnot 8.4.2016 mennessä. 

Nykyiseen esitysluonnokseen on tullut jonkin verran muutoksia, joista yksi merkittävimmistä on 

mahdollisuus hankkia opetusta ulkomaisilta korkeakouluilta. Lisäksi esityksessä on edelleen kohtia, 

joiden osalta lisäselvityksen tekeminen olisi tarpeen, kuten opiskelijan oikeusturva, opiskelijatietojen 

siirtäminen, opintojen arviointi, oikaisumenettely, kurinpito, lukukausimaksu, kustannussäästöt. 

Seuraavassa on listattuna näitä kohtia.  

  

  

1) Kieli- ja viestintäopintojen hankkiminen ulkomaiselta korkeakoululta  

  

Annetun lakiesityksen Lakiehdotusten perustelut -kohdan alakohdissa 1.1. ja 1.2. tarkennetaan 

aiemmasta esityksestä poiketen, että yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla tarkoitetaan sekä koti- että 

ulkomaisia korkeakouluja.  

  

Yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla tarkoitetaan ehdotuksessa sekä koti- että ulkomaisia 
korkeakouluja. Korkeakoululla tulee olla virallinen, valtion myöntämä tai suoraan laista johtuva 
yliopiston tai korkeakoulun asema.  

  

Esityksessä todetaan, että lakiesitys ei ole ristiriidassa perustuslain kanssa ja se voidaan käsitellä 

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Koska perusteluihin on lisätty ulkomaisiin korkeakouluihin 

viittaava teksti, on esityksen suhdetta perustuslakiin ja hyvän hallintotavan periaatteisiin syytä 

tarkastella huolellisesti. Korkeakoulujen kieli- ja viestintäopintojen osana opiskelija voi esimerkiksi 

osoittaa asetuksen 481/2003 mukaisen kotimaisten kielten taidon ja näin opintojen avulla korvata 

valtionhallinnon kielitutkinnon. Näiltä osin voidaan katsoa, että korkeakoulut hoitavat perustuslain 124 

§:n mukaisesti julkista hallintotehtävää, vaikkei niitä voida yksiselitteisesti pitää viranomaisina.  

  

Esityksen perusteluissa todetaan myös, että  

  

[…] opiskelijan oikeusturvan kannalta keskeiset seikat on säännelty ammattikorkeakoululaissa 
yliopistolakia vastaavalla tavalla. Tämä tarkoittaa muun muassa opetuksen maksuttomuutta ja 



sallittuja maksuja, opiskelijavalintaa ja opintosuoritusten arvostelua, kurinpitoa sekä 
muutoksenhakua hallintopäätöksiin.  

  

Jos kieli- ja viestintäopetusta hankitaan esityksen mahdollistamalla tavalla ulkomaiselta korkeakoululta, 

asettuvat oikeusturva-, arvostelu-, ja kurinpitoasiat uuteen valoon. Hankittaessa opetusta toiselta 

korkeakoululta olisi opetusta antava oppilaitos vastuussa muun muassa arvioinnista, 

oikaisumenettelystä sekä kurinpidosta. Ulkomaisen korkeakoulun järjestämän opetuksen yhteydessä 

opiskelijan arviointi sekä oikeusturvaperiaatteet noudattaisivat kuitenkin lähtökohtaisesti muun kuin 

Suomen säädöksellisiä periaatteita, mikä herättää merkittäviä opiskelijan perusoikeuksiin ja 

oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä. Esityksestä saa siis sen käsityksen, että jatkossa suomalaiset 

yliopistot ja ammattikorkeakoulut voisivat halutessaan ulkoistaa julkisen hallintotehtävänsä ulkomaisille 

korkeakouluille.  

  

  

2) Opintojen arviointi ja muutoksenhaku  

  

Arvioinnin osalta hallituksen esitys mahdollistaisi, että jatkossa esimerkiksi korkeakoulu A voisi hankkia 

kielten ja viestinnän opetusta korkeakoululta B. Opetus voitaisiin antaa edelleen A:n 

opetussuunnitelman mukaisesti, mutta opetuksen ja siihen liittyvän arvioinnin tekisi B:n 

opetushenkilökunnan jäsen. Jos opetus annettaisiin edelleen A:n opetussuunnitelman perusteella, 

noudatettaisiin arvioinnissa myös luonnollisesti A:n arviointiperusteita. Esityksen mukaan mahdollinen 

oikaisumenettely kuitenkin olisi B:n hallintovallan alla, joten oikaisumenettelyssä voitaisiin toimia 

oppilaitoksen A laatimilla perusteilla oppilaitoksen B soveltaessa niitä.  Tämä menettely koskisi vain kieli- 

ja viestintäopintoja niissä korkeakouluissa, joissa päädyttäisiin hankkimaan opetusta toisesta 

korkeakoulusta. Muiden opintojen osalta arviointi ja mahdollinen oikaisumenettely hoidettaisiin omassa 

korkeakoulussa. Tämä olisi opiskelijan kannalta hyvin sekava tilanne.  

  

Esityksen mukaan korkeakoulu voisi myös hankkia vain osan kieli- ja viestintäopinnoista toisesta 

korkeakoulusta. Tällöin voisi käydä niin, että yhden ja saman korkeakoulun opiskelijoista osa saa kieli- ja 

viestintäopintojen arviointinsa omasta korkeakoulustaan ja osa toisesta korkeakoulusta.  

Oikaisumenettely voitaisiin tällöin myös yhdestä ja samasta opintojaksosta tehdä kahdella eri taholla, 

riippuen opetuksen järjestäjästä. Tämä puolestaan asettaisi opiskelijat erilaisiin asemiin. Eduskunnan 

oikeusasiamiehen tai oikeuskanslerin kannanotto esitykseen voisi hyödyttää hallinto-oikeudellisesta 

näkökulmasta.  

  

  

3) Opiskelijatietojen siirtäminen  

  

Esityksessä ei oteta kantaa käytännön toimiin opiskelijatietojen siirtämisessä korkeakoulujen välillä, jos 

opetusta hankitaan toisesta korkeakoulusta. Henkilötietolaki ja laki viranomaisten toiminnan 

julkisuudesta asettavat rajoituksia sille, mitä tietoja voidaan siirtää ja miten. Jos opetusta hankitaan 

ulkomaalaiselta korkeakoululta, olisi tietojen siirtäminen myös selvitettävä esimerkiksi tietosuojasta 

vastaavien asiantuntijoiden toimesta.  

  

  



4) Kurinpito  

  

Esityksen mukaan kurinpito olisi opetusta järjestävän korkeakoulun vastuulla. Tässäkin suhteessa 

opiskelijat voisivat joutua eriarvoisiin asemiin, jos opetusta järjestetään useamman korkeakoulun kesken 

ja kurinpidollisten periaatteiden soveltamisessa on eroja korkeakoulujen välillä. Lisäksi vaikuttaisi 

erikoiselta, jos opiskelijan omassa korkeakoulussa määrätyt kurinpidolliset toimet (esim. määräaikainen 

erottaminen) eivät vaikuttaisi opiskeluun myös niiltä osin, kuin opinnot on hankittu toiselta 

korkeakoululta, tai päinvastoin. Myös opetuksen hankkiminen ulkomaalaisilta korkeakouluilta 

edellyttäisi näiltä osin selvittämistä.  

  

  

5) Lukukausimaksut  

  

Jatkossa korkeakoulut voivat kerätä lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolelta tulevilta 

opiskelijoilta vieraskielisessä koulutuksessa. Esitys ei ota kantaa maksujen kohdentamiseen sellaisissa 

tapauksissa, joissa kieli- ja viestintäopetusta hankitaan toisesta korkeakoulusta. Kieli- ja viestintäopetus 

on yleensä melko suuressa roolissa vieraskielisissä ohjelmissa ja tällöin lukukausimaksujen 

kohdentumista olisi järkevää pohtia ennakkoon valtakunnallisesti sovellettavissa olevan ratkaisun 

löytämiseksi. Haasteen tuo myös opetuksen hankkiminen ulkomaalaisilta korkeakouluilta.  

  

  

6) Opetuksen kustannukset  

  

Lakiehdotuksessa esitetään, että kustannussäästöt ovat yksi keskeinen taustatekijä esitykselle. Tiedot 

kustannusvaikutuksista ovat kuitenkin epätarkkoja, lähinnä viittauksia opetustuntimääriin sekä 

palkkojen suunnilleen yhtenäisiin tasoihin ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Olisi perusteltua 

tarkastella mahdollisia kustannusvaikutuksia suhteuttamalla nykyinen työehtosopimusten määrittämä 

keskimääräinen palkkataso ja lähiopetuksen maksimitaso toisiinsa, jolloin saataisiin edes jonkinlaista 

vertailukelpoista tietoa siitä, millainen kieli- ja viestintäopetuksen kustannusrakenne korkeakouluissa 

nykyisin on.  

  

Korkeakoulujen välistä yhteistyötä ehdotetaan tiivistettävän toimintojen yhdistämisellä, ts. 

kasvattamalla yksikkökokoa. Tämä ei kuitenkaan välttämättä alenna kustannuksia, mikäli esimerkiksi 

fyysiset välimatkat kampusten välillä kasvavat ja siitä seuraa enemmän matkustamista. Vaarana on, että 

matkustamista ryhdytään vähentämään ja koko opetus siirretään verkkoon, mikä ei ole perusteltua aina 

kaikissa tapauksissa (esim. alkavien kielten opetus). Lisäksi ehdotuksessa todetaan, että suurempien 

yksiköiden perustamisen kautta toiminta tehostuu ja siitä säästyvät resurssit voidaan käyttää joko 

kielten ja viestinnän laadun parantamiseen tai siirtää käytettäväksi korkeakoulun muissa toiminnoissa. 

Toiminnan tehostuminen ei siis välttämättä takaa, että tehdyt säästöt todella käytettäisiin laadukkaan 

kielten ja viestinnän opetuksen kehittämiseen.  Rahan vähentyessä tätä perustetta voidaan käyttää 

kieltenopettajien irtisanomiseen ja rahan ohjaamiseen muihin tarkoituksiin (esim. laitteisiin).  

  

  

7) Opetuksen laatu  

  



Esityksen mukaan korkeakoulua voi halutessaan järjestää kielten ja viestinnän opetuksen yhteistyössä 

toisen korkeakoulun kanssa tai hankkia sen osittain tai kokonaan toiselta yliopistolta tai 

ammattikorkeakoululta. Opetuspalvelua hankkivalla korkeakoululla on edelleen vastuu opetussisällöistä 

ja sen on seurattava hankinnan laatua. Esityksessä todetaan, että korkeakoululla tulisi jatkossakin olla 

riittävä osaaminen näihin tehtäviin. Tästä herääkin kysymys siitä, että miten korkeakoulu voi 

luotettavasti valvoa laatua, jos sillä ei ole enää omia kielten ja viestinnän asiantuntijoita opetuksen 

ulkoistamisen myötä, ja etenkin jos palvelu hankitaan ulkomaisesta korkeakoulusta.  

  

Laatuun liittyy olennaisesti myös kieli- ja viestintäopintojen alakohtaisuus. Ammattikorkeakoulujen ja 

yliopistojen järjestämät kieli- ja viestintäopinnot ovat pääsääntöisesti alakohtaisia ja kaikkien pakollisten 

kielten ja viestinnän kurssien tulisi jatkossakin tukea opiskelijan oman alan opintoja.  Niin 

ammattikorkeakoulujen kuin yliopistojenkin kieltenopettajat joutuvat usein laatimaan kaiken 

opetusmateriaalin itse, kun kyseessä ovat harvinaisemmat opetusalat ja sisällöt on täysin räätälöity 

kullekin alalle sopivaksi. Opiskelija ei voi yleensä sisällyttää eri alojen kieliopintoja oman 

koulutusohjelman pakollisiin kieliopintoihin, vain vastaavan alan tai soveltuvan alan kieliopintoja 

voidaan hyväksyä sellaisenaan.  

  

  

8) Opetushenkilöstön asema  

  

Esityksessä todetaan, että Opetus tulee jatkossakin tuottaa lähtökohtaisesti korkeakoulun omaa 

henkilöstöä käyttäen. Tätä voidaan tulkita monin eri tavoin ja myös niin, että hyödynnetään 

korkeakoulun ulkopuolisia opettajia. Esitys ei myöskään turvaa millään tavoin kielten ja viestinnän 

opettajien asemaa ja vaikutusmahdollisuuksia ammattikorkeakouluissa. On suurena vaarana, että 

ammattikorkeakoulujen kieltenopetukselle tyypilliset ominaispiirteet (esim. integrointi, 

työelämäyhteistyö) ja niihin liittyvä asiantuntijuus katoavat vähitellen.  

  

  

  

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän vastuuopettajien verkosto katsoo, että lakiesitysehdotus 

on liian ylimalkainen ja sitä olisi vielä monin osin tarkennettava. Tällaisenaan se on uhka kielten ja 

viestinnän opetuksen tulevaisuudelle ammattikorkeakouluissa.  

  

  

Jyväskylässä 9.5.2016  

  

  

Ammattikorkeakoulujen kielten ja viestinnän asiantuntijatiimi  

  


