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VALTIONEUVOSTON ASETUS ULKOMAILLA SUORITETTUJA KORKEAKOULUOPINTOJA TÄYDENTÄVISTÄ OPINNOISTA
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Esityksen tausta ja pääasiallinen sisältö
Uusi laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (1385/2015, jäljempänä ulkomaanopintolaki) tulee voimaan 1.1.2016. Uusi laki
kumoaa voimassa olevan lain ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (531/1986) ja sen nojalla annetun valtioneuvoston asetuksen ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista
(1206/2007). Tämän vuoksi on tarpeen antaa uusi valtioneuvoston asetus, jossa säädettäisiin ulkomailla suoritettuja korkeakouluopintoja täydentävistä opinnoista.
Asetuksenantovaltuudesta säädetään ulkomaanopintolain 5 §:n 1 momentissa.
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Yksityiskohtaiset perustelut
Voimassa olevan täydentäviä opintoja koskevan säännöksen mukaan rinnastamispäätöksessä voidaan edellyttää enintään 60 opintopistettä, kun ulkomailla suoritettu tutkinto rinnastetaan Suomessa suoritettavaan ylempään korkeakoulututkintoon ja 45
opintopistettä rinnastettaessa tutkinto ylempään ammattikorkeakoulututkintoon.
Alempaan korkeakoulututkintoon ja ammattikorkeakoulututkintoon rinnastettaessa
täydentävien opintojen enimmäismäärä on nykyisin 30 opintopistettä ja opettajan pedagogisiin opintoihin rinnastettaessa enintään 15 opintopistettä.
Täydentävien opintojen enimmäismäärää koskevaa pykälää ehdotetaan muutettavaksi niin, että täydentävien opintojen enimmäismäärä määritellään toisaalta rinnastettaessa ulkomaiset korkeakouluopinnot tiettyyn, nimeltä mainittavaan Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon ja toisaalta rinnastettaessa ulkomaiset korkeakouluopinnot tiettyyn Suomessa suoritettavaan korkeakoulun opintosuoritukseen. Muutos
selkeyttää käytäntöjä erityisesti tilanteissa, joissa rinnastetaan ulkomaisia opintoja
Suomessa suoritettaviin opettajankoulutuksen opintoihin.
Rinnastettaessa ulkomaiset opinnot tiettyyn, nimeltä mainittavaan Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon täydentävien opintojen enimmäismääräksi esitetään
enintään kolmasosaa tutkintoon johtavien korkeakouluopintojen laajuudesta. Tällöin
enimmäismäärä rinnastettaessa ulkomaiset opinnot esimerkiksi luokanopettajan kelpoisuuden tuottavaan kasvatustieteen maisterin tutkintoon tai oikeustieteen maisterin
tutkintoon olisi 100 opintopistettä.
Rinnastettaessa ulkomaiset opinnot tiettyyn Suomessa suoritettavaan korkeakoulun
opintosuoritukseen täydentävien opintojen enimmäismääräksi esitetään enintään
puolta Suomessa suoritettavan opintosuorituksen laajuudesta. Yleisimmin tällaiset
rinnastamispäätökset koskevat rinnastamista opettajankoulutuksen opintoihin, mutta
ulkomaisia opintoja on tarvittaessa mahdollista rinnastaa myös muihin korkeakoulun
opintosuorituksiin, joista on säädetty kelpoisuusvaatimuksina virkaan tai tehtävään.
Rinnastettaessa ulkomaisia opintoja esimerkiksi Suomessa suoritettaviin opettajan
pedagogisiin opintoihin täydentävien opintojen enimmäismäärä olisi 30 opintopistet-
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tä. Täydentävien opintojen enimmäismäärä rinnastettaessa ulkomaisia opintoja Suomessa suoritettaviin 60 opintopisteen laajuisiin opetettavan aineen opintoihin olisi 30
opintopistettä ja rinnastettaessa 120 opintopisteen laajuisiin opetettavan aineen opintoihin 60 opintopistettä mukaan lukien mahdolliset täydentävät opinnot, jotka samassa päätöksessä edellytetään rinnastettaessa opintoja 60 opintopisteen laajuisiin opetettavan aineen opintoihin samassa aineessa.
Esitettävät enimmäismäärät vastaavat Opetushallituksen korkeakouluilta saamaa palautetta tarvittavasta täydentävien opintojen enimmäismäärästä. Käytännössä päätöksissä edellytettävä täydentävien opintojen määrä vaihtelisi tapauskohtaisesti kuten
nykyisinkin.
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Esityksen vaikutukset
Täydentävistä opinnoista ehdotetaan säädettäväksi nykyistä joustavammin. Ehdotettu
muutos mahdollistaa Opetushallitukselle päätöksenteossa suuremman liikkumisvaran
niissä tilanteissa, kun rinnastamispäätöksessä asetetaan vaatimus täydentävien opintojen suorittamisesta. Mahdollisuus edellyttää aiempaa suurempi määrä täydentäviä
opintoja mahdollistaa tutkinnon rinnastamisen myös joissain sellaisissa tilanteissa,
joissa se ei aiemmin ollut mahdollista ja parantaa näin yleisesti tutkintojen rinnastamisjärjestelmän toimivuutta.
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Asian valmistelu
Asetusehdotus on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriön ja Opetushallituksen yhteistyönä ja siitä on pyydetty lausunnot Opetushallitukselta, yliopistoilta ja ammattikorkeakouluilta. Lausuntokierroksen jälkeen muistiota on täydennetty yksityiskohtaisten perustelujen osalta.
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Voimaantulo
Asetuksen on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2016.

