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UNIFI pitää hallituksen esitystä eduskunnalle laeiksi yliopistolain ja ammattikorkeakoulu‐
lain muuttamisesta pääosin oikeansuuntaisena. UNIFI katsoo sen edistävän osaltaan tavoit‐
teita mahdollistaa opiskelupaikka mahdollisimman monelle sekä nopeuttaa korkeakoulu‐
opintoihin siirtymistä ja tehostaa opintojen läpäisyaikoja ja siirtymistä työelämään.
Hallituksen esityksessä ensimmäistä korkeakoulupaikkaansa hakevien aseman parantami‐
seksi korkeakoulut velvoitettaisiin varaamaan osan aloituspaikoista niille, jotka eivät ole
aikaisemmin suorittaneet Suomen koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa tai
vastaanottaneet korkeakoulututkintoon johtavaa opiskeluoikeutta. UNIFI pitää tätä kanna‐
tettavana. Niin ikään on positiivista, että yliopistoilla on mahdollisuus itse määritellä varat‐
tavien paikkojen määrä.
Säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, että henkilö voisi vastaanottaa vain yhden opis‐
keluoikeuden samana lukukautena alkavasta koulutuksesta. UNIFI kannattaa tätä. UNIFI
pitää tarkoituksenmukaisena ja tärkeänä keinona uudelleenhakeutumisen vähentämiseksi
opiskelijoiden valitsemista nykyistä laajempiin kokonaisuuksiin sekä koulutusten sisältöjen
uudistamista niin, että opiskelijoilla on entistä joustavampia mahdollisuuksia suunnata ja
profiloida opintojaan opiskelun aikana. Korkeakoulujen tulee myös kehittää aikaisemmin
opitun tunnistamista ja tunnustamista.
Yliopisto‐ ja ammattikorkeakoululakeihin ehdotetaan lisättäväksi siirto‐opiskelijan määri‐
telmä ja säännös siitä, että siirto‐opiskelijaa otettaessa siirto‐opiskelijan opinto‐oikeus lähtö‐
korkeakoulussa päättyy siirtymisen yhteydessä. UNIFI toteaa, että tämä on merkittävä uu‐
distus.
Esitys pyrkii parantamaan yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen mahdollisuuksia osallis‐
tua kansainvälisiin yhteis‐ ja kaksoistutkintoihin tapauksissa, joissa ulkomainen korkeakou‐
lu perii oman lainsäädäntönsä puitteissa opiskelijoilta maksuja. Tämä on sinänsä myönteistä,
mutta tapa, jolla ongelma esitetään ratkaistavaksi, on epätyydyttävä. Esityksen myötä ul‐
komaiset korkeakoulut voivat periä maksuja suomalaisilta opiskelijoilta, mutta suomalainen
korkeakoulu ei vastavuoroisesti voi periä maksua ulkomaisilta opiskelijoilta. UNIFI edellyt‐
tää säännöksen muuttamista siten, että tasapuolisuus toteutuu.
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UNIFI toteaa lopuksi, että yhteishakujärjestelmän selkeydelle ja toimivuudella kohdistuu
voimakkaita laatuvaatimuksia. On ensiarvoisen tärkeää, että yhteisvalinnan tietojärjestel‐
mäkehitys (KSHJ) etenee ja syksyn 2014 yhteishaussa havaitut puutteet korjataan.
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