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Tutkintoja koskevat linjaukset perustuvat seuraaviin sddddksiin niihin my<ihemmin tehtyine muutoksineen:
- yliopistolaki (558/2009),
- valtioneuvoston asetus yliopistoista (77O/2OO9\,
- valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista (794/2004) (jatkossa
'tutkintoasetus'),
- opetus- ja kulttuuriministeri6n asetus yliopistojen koulutusvastuun tesmentdmisestd (L45U2OL4l
(jatkossa'koulutusvastuuasetus'),
- julkisyhteis6jen henkil6st6ltd vaadittavasta kielitaidosta annettu laki @2a12003) (jatkossa 'kielitaitolaki')sekd
- Helsingin yliopiston tutkinto- ja oikeusturvajohtosddnt6.
Opettajankoulutuksen osalta linjaukset perustuvat lisdksiseuraaviin sidddksiin niihin myohemmin tehtyine
muutoksineen:
asetus opetustoimen henkildst6n kelpoisuusvaatimuksista (986/1998),
perusopetuslaki (6281L9981,
valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja
perusopetuksen tuntija osta 1422/2012) (jatkossa 'perusopetuksen tuntijakoasetus'),

-

-

lukiolaki(529/1998)seka
valtioneuvoston asetus lukiolaissa tarkoitetun koulutuksen yleisisti valtakunnallisista tavoitteista ja
tu ntijaosta (9 42 I 2OL4l (jatkossa' u kio n tu ntija koa setus' ).
I

Tutkintojen ja opintojen suorittamisessa noudatetaan edellS mainittujen sdid6sten lisdksi Helsingin
yliopiston rehtorin, vararehtorien seki kehitysjohtajien tekemid pdit6ksid ja niiden perusteella annettuja
mddrdyksi6 ja ohjeita.
Nditd linjauksia sovelleta an L.8.2OL7 tai sen jdlkeen opintonsa aloittaneiden opintoihin ja tutkintoihin sekii
niiden aiemmin opintonsa aloittaneiden opintoihin ja tutkintoihin, jotka ovat siirtyneet uusien koulutusohjelmien mukaisiin opintoihin. Soveltuvin osin nditd linjauksia sovelletaan my6s muiden yliopistossa
opiskelevien opintoihin ja tutkintoihin. Erikoistumiskoulutuksissa sekd erikoislidkdri-, erikoishammaslddkdri- tai erikoiseldinlidkdrikoulutuksessa noudatetaan niisti koulutuksista vastaavien tiedekuntien
pddt6ksi6. Linjausten luvut 12 (Yliopistoon ilmoittautuminen)ja 13 (Tutkintotodistukset ja muut
todistukset) koskevat kuitenkin myds nditd koulutuksia.

1 Koulutusalat,

tutkinnot ja koulutuksen rakenne

Helsingin yliopiston koulutusaloista ja yliopistossa suoritettavista tutkinnoista on sdddetty tutkintoasetu ksen liitteessii sekd kou I utusvastu uasetu ksen liitteessa.

Tutkintoon johtava koulutus jdrjestetddn koulutusohjelmina. Koulutusohjelma on yhden tai useamman
tieteenalan muodostama kokonaisuus, jolla on riittdvdn yhtendinen tieteellinen tai koulutuksellinen
perusta. Koulutusohjelma koostuu tieteenalaopinnoista ja valinnaisista opinnoista. Koulutusohjelmassa voi
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olla opintosuuntia. Rehtori p66ttdd koulutusohjelmista, niissd suoritettavista tutkinnoista sekd
koulutusohjelm ien vastuutiedekunnista.

Tutkintojen lisdksi yliopistossa on mahdollista suorittaa erikoistumisopintoja, erillisid opintoja seki
tdydennyskoulutuksen ja avoimen yliopiston opintoja.

2 Opiskelijavalinnat

Tutkinto-opiskelijat valitaan koulutusohjelmiin. Rehtori pddttdd opiskelijavalintojen yleisistd linjauksista.
Tiedekuntaneuvosto pddttdd tiedekunnan vastuulla olevien koulutusohjelmien valintaperusteista.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa tulee ilmoittaa, onko tutkinto-opiskelijan mahdollista vaihtaa
opintosuuntaa koulutusohjelman sisdlld ja mitkd ovat vaihtoa koskevat periaatteet. Opiskelijan ei
kuitenkaan ole mahdollista vaihtaa opintosuuntaa sen jdlkeen, kun hdnen tutkintoonsa kuuluva tutkielma
on hyvdksytty ja arvioitu.
Opiskelijalla voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi samaan tutkintonimeen (esim.

humanististen tieteiden kandidaatti)johtava alemman korkeakoulututkinnon tutkinnonsuoritusoikeus ja
vain yksi tutkinnonsuoritusoikeus samassa koulutusohjelmassa. Rajoitus koskee rehtorin pddttdmid uusia
koulutusohjelmia. Lddketieteiden (lddketieteen ja hammaslddketieteen koulutusohjelmat) alalla opiskelijalla
voi olla Helsingin yliopistossa samanaikaisesti vain yksi ylempi5n korkeakoulututkintoon (lisensiaatin
tutkinto) johtava tutkinnonsuoritusoikeus. Halutessaan toisen tutkinnonsuoritusoikeuden opiskelijan tulee
valmistua tai luopua aikaisemmasta tutkinnonsuoritusoikeudestaan ennen kuin hdn voi ottaa vastaan
toisen tutkinnonsuoritusoikeuden.

3 Eri!!iset opinnot
Dekaanivoi myontdii erillisten opintojen suoritusoikeuden henkilolle, jolla ei ole tutkinnonsuoritusoikeutta
Helsingin yliopistossa. Erillisten opintojen suoritusoikeus voidaan my6ntdd aiemmin suoritetun tutkinnon
tdydentdmiseen, muualla suoritettavaan tutkintoon sisdllyttdmiseen taiammattipdtevyyden lisddmiseen.
Erillisten opintojen suoritusoikeuden Kielikeskuksen opintoihin my<intd6 Kielikeskuksen johtaja.
Erillisten opintojen suoritusoikeus mycinnetiidn kokonaisiin opintojaksoihin tai opintokokonaisuuksiin.
voidaan my6ntdd yleensd vain sellaisiin opintoihin, jota ei anneta avoimena yliopisto-opetuksena.

Se

Erillisten opintojen suoritusoikeuden hakemiseen on vuosittain yksi tai kaksi hakuaikaa, ja oikeus
my<innetdin kahdeksi vuodeksi. Suoritusaikaa voidaan pidenti6 yhdellS vuodella, mikili siihen esitetiin
painavia syitd.

Tiedekunta piiiittiiii tarkemmista valintaperiaatteista. vuosittaisista hakuajoista ja hakumenettelysta
pddttdd kehitysjohtaja. Hakumenettelystd opettajan kelpoisuuksia tuottaviin erillisiin opintoihin (erilliset
opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot, perusopetuksessa opetettavien aineiden
ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot) pdittdd kuitenkin kasvatustieteellinen tiedekunta.
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4 Opintojen ja tutkintojen mitoitus

Opintojen laajuus mitoitetaan opintopisteilla. Opintojaksot pisteytetdin niiden edellyttdmdn tydmddrdn
mukaan siten, etti yhden lukuvuoden opintojen suorittamiseen keskimdiirin vaadittava 1 600 tunnin
tydpanos vastaa 60 opintopistettd (op).
Alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen laajuudesta on siidetty tutkintoasetuksessa. Alempaan
korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 op. Ylempiin korkeakoulututkintoon
vaadittavien opintojen laajuus on 120 op, josta poikkeuksena ovat psykologian maisterin tutkinto (150 op)
ja eldinlddketieteen lisensiaatin tutkinto (180 op).
Lddketieteen lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 350 op ja hammaslddketieteen
lisensiaatin tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 330 op. Ndihin koulutuksiin ei kuulu alempaa
korkea koul ututkintoa.

5 Opetussuunnitelma

Kunkin koulutusohjelman, opintokokonaisuuden ja opintojakson osaamistavoitteet, sisillot sekii osaamisen
arviointimenetelmdt ja opetusmuodot mearitellddn opetussuunnitelmassa. Opetussuunnitelmat laaditaan
yliopiston yhtendisten periaatteiden mukaisesti.

Opetussuunnitelmassa kuvataan tutkinnon suorittaneen osaaminen ja asiantuntijaidentiteetti. Se sisdltid
my6s tiedot aikaisempien tutkintovaatimusten ja opetussuunnitelmien mukaisten opintojen
vastaavuuksista sekd tiedot aikaisemmin hyviksyttyjen tutkinto-opiskelijoiden mahdollisuuksista siirtyd
suorittamaan tutkintoaan uuden opetussuunnitelman mukaan.
Koulutusohjelman johtoryhmd valmistelee opetussuunnitelman ja esittdd sen hyvdksyttdvdksi
vastuutiedekunnan tiedekuntaneuvostolle. Opetussuunnitelma hyvdksytddn kolmeksi lukuvuodeksi
kerrallaan.

Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutusohjelman opetussuunnitelma
Jokainen alempaa korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija kuuluu kandiohjelmaan tai vastaavaan
koulutusohjelmaan. Kandiohjelmassa annetaan perusosaaminen ja valmiudet yhti tai useampaa
maisteriohjelmaa varten sekii oman alan asiantuntijatehteviin ty6eldmdssd.

Tutkintokieli on pdiisddnt6isesti suomi tai ruotsi. Kandiohjelmassa voi olla mahdollista suorittaa
kaksikielinen (suomi/ruotsitai ruotsi/suomi)tutkinto. Opetussuunnitelmasta tulee selkedsti kdydd ilmi
tama mahdollisuus sekd se, milld tavalla opiskelija suorittaa kaksikielisen tutkinnon.
Kandiohjelman opetussuunnitelmassa perusopintojen laajuus on vdhintddn 25 op ja perus- ja aineopintojen
laajuus on yhteensd vdhintddn 60 op. Aineopintoihin kuuluu tutkielma (6 op) ja kypsyysndyte. Pakollisten
opintojen lisdksi opetussuunnitelmaan sisdltyy valinnaisia opintoja omasta koulutusohjelmasta tai muista

koulutusohjelmista.
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Opetussuunnitelmaan tulee lisiksi sisdltyS:
1) Ty6eldmdjakso ja asiantuntijatehtiiviin valmentavia osuuksia vdhintddn 10 op
- tydeldmdjakso vihintiin 5 op
- asiantuntijatehtdviin valmentavia taitoja vihintddn 5 op
2) Viestintd- ja kieliosaamisen osuuksia vihintddn 10 op
- kirjoitus- ja suullisen viestinndn taidot didinkielelld 3 op
- kirjoitus- ja suullisen viestinndn taidot toisella kotimaisella kielelld 3 op
- kirjoitus- ja suullisen viestinndn taidot vieraalla kielellS 4 op
3) Tieto- ja viestintdtekniikan ja tiedonhallinnan perusvalmiudet vdhinti6n 3 op
4) Henkilokohtainen opintosuunnitelma
5) Valtakunnallinen kandipalaute
6) Yliopiston oma opiskelijapalaute
Kohtia 4-6 ei mitoiteta opintopisteilla.

Tutkintoihin tulee

sisii

ltyi

tyoe

l6

mdorientaatiota ja urasu

un

nittel ua.

Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille voidaan tarjota opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Niiden
laajuus on 15, 25 tai 35 op tai niiden monikerta.

YlempSSn korkeakoulututkintoon johtavan koulutusohjelman opetussuunnitelma
Jokainen ylempdd korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija kuuluu maisteriohjelmaan tai vastaavaan
koulutusohjelmaan. Maisteriohjelmassa annetaan erikoistunut tai monialainen osaaminen syviillistii
asiantuntemusta vaativiin tehtiiviin ty6eldmissi sekii riittiivd perusta tohtorikoulutukseen.

Tutkintokieli on suomi, ruotsi tai englanti. Maisteriohjelman tutkintokielestd tai -kielistd piStetddn samalla
kun pddtetddn koulutusohjelman perustamisesta.
Maisteriohjelmassa voi olla mahdollista suorittaa kaksikielinen (suomi/ruotsi tai ruotsi/suomi) tutkinto
Opetussuunnitelmasta tulee selkedsti kdyd6 ilmi timd mahdollisuus sekd se, milli tavalla opiskelija
suorittaa kaksikielisen tutkinnon.
Maisteriohjelman opetussuunnitelmassa syventiivien opintojen laajuus on viihintddn 60 op. Syventdviin
opintoihin kuuluu tutkielma, jonka laajuus on 30 op, ja kypsyysniyte. Lddketieteiden (lddketieteen ja
hammaslddketieteen koulutusohjelmat) ja eldinlddketieteen aloilla tutkielman laajuus on 20 op.
Maisteriohjelman opetussuunnitelma sisdltdd lisdksi 60 op muita opintoja, jotka voivat olla tieteenalan
opi ntoja omasta koul utusohjelmasta ta i m uista kou lutusohjelm ista.
Opetussuunnitelmaan tulee lisiksi sisiltyd:
1) Henkil<ikohtainen opintosuunnitelma
2) Yliopiston oma opiskelijapalaute
Ndit5 ei mitoiteta opintopisteilld.

Tutkintoihin tulee sisdltyd tyde16mdorientaatiota ja urasuunnittelua.

I
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Muiden koulutusohjelmien opiskelijoille voidaan tarjota opintojaksoja tai opintokokonaisuuksia. Niiden
laajuus on 15, 25 tai 35 op tai niiden monikerta.

Liiketieteiden aloilla koulutukset jirjestetddn yksiportaisesti ja niitd koskevat edelld mddritellyt kandi- ja
maisteriohjelmia koskevat linjaukset.

Tohtoriohielman opetussuunnitel ma
Jokainen tohtorin tutkintoa suorittava opiskelija kuuluu tohtoriohjelmaan. Tohtoriohjelmassa annetaan
syvdllinen osaaminen tutkimustehtdviin ja muihin erittiiin vaativiin asiantuntijatehtdviin.
Tutkintokieli on suomi, ruotsi tai englanti.
Tohtorin tutkinto on mahdollista suorittaa neljdssd vuodessa kokopdivdtoimisesti tyciskennellen ja
tutkinnon laajuus vastaa 240 op. Tutkinnon voi suorittaa joko kokopdivdisesti tai osa-aikaisesti.
Tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan sisdltyy vditdskirja ja siihen liittyvd tutkimus sekd tieteenalaopinnot,
joiden laajuus on 30 op.
Tohtoriohjelman opetussuunnitelmaan sisdltyy lisdksi 10 op laajuinen yleisten valmiuksien osuus.
Tutkintoihin sisdltyy mycis urasuunnittelua ja henki16kohtainen opintosuunnitelma. Tohtorikoulutukseen
sisdltyy opintoja, ohjausta ja osaamista koskeva itsearviointi, palautteen antaminen ja opintojen
etenemisen seuranta.

6 Opettajankoulutus

Opettajankoulutuksen opinnoista on siddetty tutkintoasetuksessa. Yliopisto jirjestdi seuraavia opettajankelpoisuuden tuottavia opintoja :
1) varhaiskasvatuksen tehtdviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot,
2) perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot,
3) erityisopetuksen tehtiviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot,
4) opettajan pedagogiset opinnot,
5) aineenopettajan koulutukseen kuuluvat opetettavan aineen opinnot.
Koulutusvastuuasetuksen mukaan yliopiston on jdrjestettdvd opetettavien aineiden opintoja perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tuntijaossa vahvistetuissa oppiaineissa niil16 koulutusaloilla ja aloilla, joilla
silld on koulutusvastuu.

Opetettavista aineista on perusopetuksen osalta sdddetty perusopetuslaissa ja perusopetuksen tuntijakoasetuksessa sekd lukiokoulutuksen osalta lukiolaissa ja lukion tuntijakoasetuksessa.
Niissd yliopiston koulutusohjelmissa, jotka tuottavat aineenopettajan kelpoisuuden, opetettavan aineen
opinnot (vdhintddn 60 op tai vdhintddn 120 op) sisdltyvdt kandi- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmiin.
Kandiohjelman opetussuunnitelmaan sisdltyy vdhintddn 50 op laajuiset opetettavan aineen opinnot.
Vdhintdin 120 op laajuisten opetettavien aineiden opinnot on jaettu kandi- ja maisteriohjelmien
opetussuunnitelmiin.
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Kandiohjelman opetussuunnitelmassa tulee tarjota opetettavissa aineissa vdhintddn perus- ja aineopintojen
kokonaisuus (vdhintiin 60 op) m uiden koulutusohjelmien opiskelijoille.
Opettajan pedagogiset opinnot (vdhintiin 60 op) sisiltyvdt kokonaisuudessaan maisteriohjelman
opetussuunnitelmaan. Kasvatustieteiden sekd psykologian koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa
opettajan pedagogiset opinnot (vdhintddn 50 op) voidaan kuitenkin jakaa kandi- ja maisteriohjelman
opetussuunnitelmiin.
Niissd maisteriohjelmissa, jotka tuottavat aineenopettajan kelpoisuuden, mddritellddn opetussuunnitelmassa, sisdltSSko tutkinto yhden vai kaksi opetettavaa ainetta. Poikkeuksia opetettavien aineiden

mddrddn voidaan myontdi erityisistd syistd.

7 Opetusohjelma

Koulutusohjelman opetusohjelma sisdltdd opetuksen aiheen tai nimen, laajuuden, keston, tuntimiidriin,
opetusperiodin, opettajan nimikkeen sekii tiedon siitd, mihin opintojaksoon tai -jaksoihin se kuuluu.
Koulutusohjelman johtoryhmd pddttdd opetusohjelmasta yhdeksi tai useammaksi lukuvuodeksi kerrallaan.
Siihen tulevista muutoksista pddttdd koulutusohjelman johtaja. Pienistd muutoksista, kuten opetustilan
muutoksista ja opetuksen siirtdmisestd saman opetusperiodin aikana, ei tehdd erillisid pddttiksid.
Kielikeskus ja Avoin yliopisto pidttdvdt omasta opetusohjelmastaan

8 Kieliopinnot (iidinkieli, toinen kotimainen kieli, vieras kieli)
Tutkintoasetuksen edellyttimd viestintd- ja kielitaito osoitetaan alemmassa korkeakoulututkinnossa.
Alempaan korkeakoulututkintoon sisdltyy yhteensd vdhintddn 10 op pakollisia kieliopintoja. Kieliopintojen
kokonaisuudet voidaan integroida osaksi muita opintoja, jolloin niiden sisill6t kuvataan ja mitoitetaan
erikseen kuten opintojaksot.
Tutkintoasetuksen edellyttdmdt kieliopinnot sisiltyvdt tutkinnon laajuuteen. Mikali opiskelija ei ole
osoittanut tutkintoasetuksen edellyttdmdd kielitaitoa alemmassa korkeakoulututkinnossa, hdnen tulee
osoittaa se ylemmdssii korkea ko u ututkinnossa.
I

Viestintii- ja kieliopinnot mddritellddn opiskelijan henki16kohtaisessa opintosuunnitelmassa
Mikeli koulutusohjelman opetussuunnitelman halutaan sisdltdvdn lisdksi muuta viestintd- ja kielitaidon
opetusta, se jdrjestetddn omina opintojaksoinaan, jotka on mahdollista myds integroida osaksi muita
opintoja. N6md opinnot kuvataan, mitoitetaan ja kirjataan erikseen.
Kielikeskuksen johtaja voi erityisesti syystd vapauttaa opiskelijan toisen kotimaisen kielen tai vieraan kielen
kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Piiiitos merkitiiiin opiskelijan tutkintotodistukseen.
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Kandiohjelmassa osoitettava kieliosaaminen
1) Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, suorittaa 5. luvun (Opetussuunnitelma) mukaiset
kieliopinnot. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa m66ritellddn tarvittaessa, milld kielilld
(ensimmdisen) vieraan kielen taidon voi osoittaa.
2) Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksenii muulla kuin suomen tai ruotsin kielelli tai saanut
kou lusivistyksensd u lkomailla, osoittaa kieliosaam isensa se u raavasti:
2.1) Tutkintoasetuksen mukaisten Sidinkielen ja toisen kotimaisen kielen opintojen (luku 5
Opetussuunnitelma) sijasta opiskelijan tulee opiskella vastaavan laajuisesti (3 + 3 op) suomen ja
ruotsin opintoja oman kielitaitotasonsa mukaisesti. Koulutusohjelma voi pddttdd myds
korkeammasta suomen ja ruotsin kielitaidon tasosta.
2.2) Lisiksi opiskelija opiskelee 4 op yhtd opiskelijalle vierasta kielti (CEFR-lihtrjtaitotaso: englanti 82,
muut kielet 81).
3) Ellei koulutusohjelman opetussuunnitelmassa toisin pidteta, tutkintoasetuksen mukaisten toisen
kotimaisen kielen opintojen suorittamista ei edellytetd opiskelijalta, joka on saanut vapautuksen
ylioppilastutkinnon toisesta kotimaisesta kielestd eiki opiskelijalta, joka ei ole suorittanut toista
kotimaista kieltd lnternational Baccalaureate -, European Baccalaureate - tai Reifepri.ifung-tutkinnossa.
Ndiden opintojen sijasta opiskelijan tulee opiskella vastaavan laajuisesti toisen kotimaisen kielen
opintoja oman kielitaitotasonsa mukaisesti.
Peruskoulun taikka lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa toimivassa
oppilaitoksessa suorittanut saa hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon osoittamisesta
toisena kotimaisena kielend.
Opiskelija, joka ei suorita 5. luvun (Opetussuunnitelma) mukaisia toisen kotimaisen kielen opintoja, ei
saa laissa 424/2003 tarkoitettua toisen kotimaisen kielen taitoa yliopistotutkintoon sisdltyvdnd.
Maisteriohjelmassa osoitettava kieliosaaminen
1) Opiskelija, jonka koulusivistyskieli on suomi tai ruotsi, mutta joka ei ole osoittanut tutkintoasetuksen
edellyttdmdd kieliosaamista alemmassa korkeakoulututkinnossa, osoittaa kieliosaamisen ylemmdssd
korkeakoulututkinnossa seuraavasti:
1.1) Aidinkieli: koulusivistyskielelld tehty kypsyysnayte (O op)
1.2) Toisen kotimaisen kielen opinnot 5. luvun (Opetussuunnitelma) mukaisesti (3 op).
Peruskoulun taikka lukion tai muun toisen asteen koulutuksen Ahvenanmaan maakunnassa
toimivassa oppilaitoksessa suorittanut saa hakemuksesta vapautuksen suomen kielen taidon
osoittamisesta toisena kotimaisena kielend.
1.3) Vieras kieli ( op). Englanninkielisessd maisteriohjelmassa ja monikielisessi maisteriohjelmassa
englannin kielelld opiskelevat vapautetaan vieraan kielen osoittamisesta. He osoittavat vieraan
kielen osaamisensa englanninkielisellS tutkinnolla.

2) Opiskelijalta, joka on saanut koulusivistyksend muulla kuin suomen tai ruotsin kielelli tai saanut
kou lusivistyksensii ulkoma illa, ei ede llytetd kielitaidon osoittam ista.

9 Tutkielmat

Alempaan korkeakoulututkintoon sisdltyv5 tutkielma
Kandiohjelman opetussuunnitelman aineopintoihin sisdltyy 6 op:n laajuinen kirjallinen tutkielma.
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Tutkielmassa opiskelijan tulee osoittaa kykyi tieteelliseen ajatteluun, tieteenalan ongelmien kdsittelyyn ja

tieteelliseen viestintddn.
Opiskelija voi tehdii tutkielman itsendisesti tai osallistumalla ryhmdtyohon tai laajempaan tutkimusprojektiin, jossa opiskelijalla on selvisti osoitettava ja arvioitava itseniinen osuus. Tutkielman kukin

opiskelija kirjoittaa itsendisesti, pddsiSntoisesti didinkielellddn suomeksi tai ruotsiksi.
Tutkielmasta tulee laatia tiivistelmd
Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisdltyy tutkielman laadintaan liittyvie yksityiskohtaisempia
mddrdyksid ja ohjeita.
YlempSSn korkeakoulututkintoon

sisiltyvi tutkielma

Maisteriohjelman opetussuunnitelman syventdviin opintoihin kuuluu 30 op:n laajuinen kirjallinen
tutkielma. Lddketieteiden (lidketieteen ja hammaslddketieteen koulutusohjelmat)ja eldinlddketieteen
aloilla kirjallisen tutkielman laajuus on kuitenkin 20 op.
Mikali tutkielman laajuus on 30 op, tutkielma tulee olla tehtdvissd pddtoimisesti tyoskennellen noin yhden
lukukauden aikana. Tdmi kattaa tutkielmaan liittyvdn aineiston kokoamisen, aineiston kisittelyn ja tyon
kirjallisen esittimisen.
Tutkielmassa opiskelijan tulee osoittaa kykyd tieteelliseen ajatteluun, tutkielman aihepiiriin tuntemukseen,

tutkimusmenetelmien hallintaan ja tieteelliseen kielenkdyttodn.
Opiskelija

voitehdi tutkielman itseniiisestitaiosallistumalla ryhmdty<ihon tai laajempaan tutkimus-

projektiin, jossa opiskelijalla on selvdsti osoitettava ja arvioitava itsendinen osuus. Tutkielman kukin
opiskelija kirjoittaa itseniiisesti. Tutkielman voi kirjoittaa parity<ind vain, mikdli ndin on pidtetty
koulutusohjelman opetussuunnitelmassa. Tdl16in tutkielmasta tulee selkeiisti kiydd ilmi kummankin
opiskelijan tycin osuus.
Ennen tutkielman teon aloittamista tai viimeistddn sen alkuvaiheessa opiskelijan tulee laatia tutkielman
suunnitelma. Suunnitelma kdsitelliidn ja hyvdksytddn koulutusohjelman opetussuunnitelmassa md6ritellylld
tavalla. Suunnitelmassa tulee nimetd tutkielman ohjaaja tai ohjaajat.

Tutkielmasta tulee laatia tiivistelmd
Tutkielma arvioidaan asteikolla 0-5.
Koulutusohjelman opetussuunnitelmaan sisdltyy tutkielman laadintaan liittyvid yksityiskohtaisempia
mddrdyksid ja ohjeita.

LIITE

1

0(1 6)

HELSINGIN YLIOPISTO
19.6.2017

I
10 Kypsyysniyte
Kypsyysndyte on erillinen opintosuoritus, josta ei kuitenkaan anneta opintopisteitd ja joka arvioidaan
asteikolla hyvdksytty/hyldtty. Kypsyysndytteen hyvdksyy koulutusohjelman opettaja, esimerkiksitutkielman
ohjaaja, joka hallitsee kielen, jolla kypsyysneyte on kirjoitettu. Kypsyysniyte hyvdksytddn ja rekisteroidddn
vasta tutkielman hyvdksymisen jilkeen.

Alempaan korkeakoulututkintoon sisiltyvi kypsyysniyte
Alempaan korkeakoulututkintoon sisdltyvd kypsyysndyte on suomeksi tai ruotsiksi kirjoitettu tutkielman
alaan liittyvi tieteellinen teksti, esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmd tai muu koulutusohjelman
opetussuunnitelmassa mddritelty kirjallinen tyo, joka osoittaa perehtyneisyyttd tutkielman alaan seki
suomen tai ruotsin kielen taitoa. Kypsyysndyte kirjoitetaan didinkielen tai vastaavien opintojen jdlkeen.
Koulusivistyksensd suomeksi tai ruotsiksi saanut opiskelija suorittaa kypsyysndytteen koulusivistyskielellidn. Ndin hdn osoittaa timdn kielen kielitaitolain 6 5:n 1 momentin mukaisen erinomaisen taidon.
Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensd muulla kuin suomen tai ruotsin kielelld tai saanut koulusivistyksensd ulkomailla, kirjoittaa kypsyysndytteensii suomeksi, ruotsiksi, englanniksi taitutkielman
kielelld.

pii n korkeakou I ututkintoon sisiltyvi kypsyysniyte
Ylempddn korkeakoulututkintoon sisiltyvi kypsyysndyte on tutkielman alaan liittyvi tieteellinen teksti,
esimerkiksi tutkielman osa tai sen tiivistelmd tai muu koulutusohjelman opetussuunnitelmassa mddritelty
kirjallinen tyo, joka osoittaa perehtyneisyyttd tutkielman alaan.

Ylem

Ylempddn korkeakoulututkintoon sisdltyvdn kypsyysndytteen kieli mddrdytyy seuraavasti:
1,) Opiskelijan, joka on osoittanut tutkintoasetuksen mukaisen kielitaitonsa kypsyysndytteellS alemmassa
korkeakoulututkinnossa, ei tarvitse osoittaa kielitaitoaan ylemmdn korkeakoulututkinnon
kypsyysniytteessi. Hin voi kirjoittaa kypsyysndytteen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai tutkielman
kielellS.
2) Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensd suomeksi tai ruotsiksi, mutta joka ei ole osoittanut
tutkintoasetuksen mukaista kielitaitoa alemman korkeakoulututkinnon kypsyysndytteelld, osoittaa sen

koulusivistyskielellddn suomeksitai ruotsiksi kirjoitetulla ylemmdn korkeakoulututkinnon
kypsyysndytteelld. Tdmii koskee myos englanninkielisessd maisteriohjelmassa ja monikielisessd
maisteriohjelmassa englannin kielellS opiskelevia.
3) Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensii muulla kuin suomen tai ruotsin kielelld tai on saanut
koulusivistyksensd ulkomailla, voi kirjoittaa kypsyysndytteen suomeksi, ruotsiksi, englanniksi tai

4)

tutkielman kielelld.
Muu kuin 2-kohdassa mainittu englanninkielisessd maisteriohjelmassa tai monikielisessd maisteriohje massa engla n nin kielel ld opiskeleva kirjoittaa kypsyysniytteen engla nniksi.
I

I
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11 Opintojen suorittaminen
Opi

ntojen suorittamiseen liittyvit kieliperiaatteet

Opintosuorituksen kieli on kieli, jolla opiskelija suorittaa opintosuorituksen. Opintosuorituksen kieli voi olla
muu kuin opetuskieli tai opiskelijan Sidinkieli. Opiskelijan opintosuoritukselle merkitidn rekisteriin yksi kieli
Jos opintosuoritus koostuu useista erikielisistd osasuorituksista, suorituskieli on se kieli, jolla on suoritettu
ty6mddrdltddn laajin osuus kokonaissuorituksesta. Mikeli erikieliset osasuoritukset ovat yhtd laajoja,
opintosuorituksen arvioija pddttdi, mikd kieli rekister6idddn suorituskieleksi.
Opettaja ja opiskelija voivat sopia poikkeavasta opintojen suorituskielestd, huomioiden yksi- ja kaksikielisten tutkintojen suorittamista koskevat periaatteet.
Yksikielisissd koulutusohjelmissa opetus- ja suorituskieli on pddosin sama. Suomen- tai ruotsinkieliseen
koulutusohjelmaan voi kuitenkin sisiltyd osioita, joissa opetus on englanniksija suoritus tehdddn suomeksi,

ruotsiksi tai englanniksi. Kieliaineissa opetus- ja suorituskielend voi olla muu kuin suomi, ruotsi tai englanti.
Englanninkielisten koulutusohjelmien ja opintosuuntien opetuksessa ja opintosuorituksessa kdytetddn
englannin kielti. Englanninkielisti opetusta ja ohjausta on oltava riittivisti, jotta kotimaisia kielii
taitamattomat opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon kahdessa vuodessa. Englanninkielisissi koulutusohjelmissa opiskelijan on tehtave vdhintddn 75 % suorituksista, ml. tutkielma, englannin kielelld.

Monikielisissi koulutusohjelmissa englanninkielistii opetusta ja ohjausta on oltava riittiiviisti, jotta
kotimaisia kielid taitamattomat opiskelijat voivat suorittaa tutkinnon kahdessa vuodessa. Kotimaisella
kielelld opiskeleville tarjotaan opetusta lisdksi kotimaisilla kielillS ja vdhintddn seminaari- ja tutkielmaohjaus
annetaan kotimaisella kielelld. Monikielisissd koulutusohjelmissa opintojen suorituskieli on joko suomi tai
ruotsi taikka englanti riippuen siit6, minkd kielisen tutkinnon opiskelija suorittaa. Englanninkielistd tutkintoa
suorittavien on tehtivd vdhintddn 75 % suorituksista, ml. tutkielma, englannin kielellS.
Mikali opiskelija suorittaa kaksikielisen tutkinnon (suomi/ruotsi tai ruotsi/suomi), vdhintddn kolmasosa
tutkinnosta on suoritettava kummallakin tutkintokielelli siten, ettd opetuskielija opintosuorituksen kieli on
pddsddntdisesti sama. Ylempddn korkeakoulututkintoon sisiltyvdn tutkielman kielesti voidaan til16in lukea
hyvdksi 15 op (paitsi lddketieteessd, hammaslddketieteessd ja eldinl6eketieteessa 10 op). Tutkintoon
sisdltyy lisiksi hyvdksytysti suoritettu eurooppalaisen viitekehyksen CEFR:n taitotasoasteikon C1-tason
kielitesti toisessa tutkintokielessd, joka ei ole tutkinnon pddkieli. Mikali kielitesti on suoritettu kaksikielisessd alemmassa korkeakoulututkinnossa, sitii ei tarvitse suorittaa kaksikielistd ylempdd korkeakoulututkintoa varten.
Opetukseen osallistuminen
Opiskelijan tulee osallistua aktiivisesti opetukseen. Koulutusohjelman opetussuunnitelmassa voidaan
mddritelli opetukseen osallistuminen pakolliseksi, mikili se on pedagogisesti perusteltua tai opetuksen
jirjestelyt sitd edellyttivdt. Pakollisuus voi koskea yksittiistd opintojaksoa tai sen osaa. Pakollisesta
osallistumisesta paatettdessd tulee myos pddttdd, edellytetddnkO osallistumista 100,90 vaiT5Yo:iin
opetuksesta.

Opettaja voi mddrdtd opiskelijan korvaamaan puuttuvat osallistumiskerrat erikseen sovittavilla suorituksilla.
Korvaavien tehtdvien tulee vastata tydmddrd6, jonka opiskelija olisi tehnyt osallistuessaan opetukseen.

I
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Opintoihin liittyvet tehtivit
Opiskelijan tulee noudattaa opintoihin liittyvien tehtdvien mddrdaikoja, jotka opettajan tulee ilmoittaa
viimeistddn opetuksen alkaessa. Palauttamisen mddrdaika on asetettava siten, ettii se on kohtuullinen sekd
opiskelijan opintojen suorittamisen etti opettajan toiden ajoittamisen kannalta. Mikali opiskelija ei tdmin
mddrdajan kuluessa toimita tydtddn, opettajalla ei ole velvollisuutta ottaa tydtd vastaan mydhemmin, vaan
opiskelijan voidaan edellyttid osallistuvan opetukseen uudelleen. Opettajan tulee antaa ohjeet myos
toiden palautusmuodosta.
Opintojakson suorittaminen
Mikali opintojakson osasuorituksia ei erikseen merkitd opintosuoritusrekisteriin, opiskelijan tulee suorittaa
kaikki opintojakson osasuoritukset vuoden kuluessa ensimmdisesti osasuorituksesta. lntegroiduissa,
useamman lukuvuoden ajanjaksolle ajoittuvissa opintojaksoissa voidaan poiketa tiistd vuoden midrdajasta
Tdl16in opintojakso tulee suorittaa siten kuin opetussuunnitelmassa piiitetiidn.

Hyvdksfin kuulustelun ja muun opintosuorituksen uusiminen
Hyvdksytyn kuulustelun ja muun opintosuorituksen voi uusia enint6Sn kaksi kertaa. Uusimismahdollisuus ei
kuitenkaan koske alempaan ja ylempi6n korkeakoulututkintoon kuuluvaa tutkielmaa tai vditoskirjaa. Mikdli
opiskelija uusii kirjallisen opintosuorituksen kuten esimerkiksi harjoitustyon, esseen taioppimispdivdkirjan,
se tulee kirjoittaa merkittdviltd osin uudelleen tai uudesta aiheesta.

Opintokokonaisuuden jo tehtye arvostelua taijo annettua tutkintotodistusta ei muuteta uusitun
suorituksen takia.
Opintokokonaisuuksiin kiytettivit opinnot
Opintokokonaisuuksiin voi kdyttdd vain sen mddrdn opintoja, mikd on koulutusohjelman opetussuunnitelmassa pditetty kyseisen opintokokonaisuuden laajuudeksi, lisdttynd enintiidn viidelld
opintopisteelld.
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana
Opintokokonaisuuden kokonaisarvosana mi6rdytyy siihen k6ytettdvien opintojaksojen arvosanojen
perusteella siten, ettd kutakin opintojaksoa painotetaan sen opintopistemdirdn mukaisesti. Arvosanaa
laskettaessa huomioidaan ainoastaan opintojaksot, jotka on arvioitu asteikolla 0-5. Opintokokonaisuuksien
kokonaisarvosanat lasketaan seuraavasti:

keskiarvo
4,5O
3,50
2,5O
1,50
1,00

alin

(erinomainen)
4 (kiitettdvd)
3 (hWa)
2 (tyydyttdvi)
l(vdlttdvd)
5

ylin keskiarvo
5,00
4,49
3,49
2,49
1,49

Mikali kokonaisuuden opintopistemddriistd yli puolet on arvioitu muuten kuin asteikolla 0-5, opintokokonaisuudesta ei anneta kokonaisarvosanaa.
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Alempaan korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosana otetaan huomioon laskettaessa
aineopintojen kokonaisarvosana. Ylempddn korkeakoulututkintoon kuuluvan tutkielman arvosanaa ei oteta
h uom ioon laskettaessa syventevie n opintojen kokona isa rvosa naa.

Opintojen vanhentuminen
Tutkintoihin ei voida kayttea kymmentd vuotta vanhempia opintokokonaisuuksia ja mahdollisia
opintokokonaisuuksiin kuulumattomia opintojaksoja. Opintojakson vanhentumisaika alkaa opintojakson
suorittamispiiiviisti, ja opintokokonaisuuteen ei voi kdyttdd kymmentd vuotta vanhempia opintojaksoja.
Opintokokonaisuuden vanhentumisaika alkaa opintokokonaisuuden viimeisenii suoritetun opintojakson
suorittamispdivdstd. Opintojaksot ja -kokonaisuudet ovat voimassa vanhentumispdivdn lukukauden
loppuun asti.
Lddketieteiden aloilla (lSiketieteen ja hammaslddketieteen koulutusohjelmat) kandidaatin arvon
mydntiminen katkaisee sitd ennen opetussuunnitelman mukaisesti suoritettujen opintokokonaisuuksien ja
muiden opintojen vanhentumisen.
Koulutusohjelmien opetussuunnitelmissa voidaan pddttdd myos kymmente vuotta lyhyemmistd
vanhentumisajoista.
Vanhentuminen koskee kaikkia opintoja. Vanhentuneet opinnot on suoritettava uudestaan
kokonaisuudessaan, jotta ne voidaan kdyttdd tutkintoon.

12 Yliopistoon ilmoittautuminen

Uuden tutkinnonsuoritusoikeuden saaneiden opiskelijoiden lukuvuosi-ilmoittautuminen
Opiskelijaksi hyvdksytyn on vastaanotettava opiskelupaikkansa korkeakoulujen yhteishaussa opetus- ja
kulttuuriministeri6n ja muissa hauissa Yliopistopalvelujen mddriidmdssd ajassa.
Jos opiskelijaksi hyvdksytty ei vastaanota opiskelupaikkaansa annetussa mddrdajassa, hdn menettdd

opiskelupaikkansa. Hdn voi hakea uudelleen opiskelijaksi vain opiskelijavalinnan kautta.
Opiskelupaikan vastaanottaneen uuden opiskelija on lisdksi ilmoittauduttava yliopistoon. Opiskelija voi
ilmoittautua poissaolevaksi ensimmiisend lukuvuonna vain yliopistolain 39 5:ssd mainituilla perusteilla. Jos
opiskelija on saanut uuden tutkinnonsuoritusoikeuden, mutta on ilmoittautunut jo aiemman
tutkinnonsuoritusoikeutensa nojalla seuraavalle lukukaudelle poissaolevaksi, hdnen tulee toimittaa todistus
yliopistolain 39 5:ssi mainitusta poissaolon syystd tai muuttaa ilmoittautumisensa ldsndolevaksi.

Tutkinto-opiskelijoiden lu kuvuosi-ilmoittautuminen
Tutkinto-opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava yliopistoon ldsni- tai poissaolevaksi.
llmoittautuminen tehdddn koko lukuvuodeksi. Kehitysjohtaja pddttdd yliopistoon ilmoittautumisen
ajankohdista.
Voidakseen suorittaa opintoja opiskelijan tulee ilmoittautua ldsndolevaksi. Myds mddrdajaksi kotimaahan
(esim. JOO-opintoihin) tai ulkomaille opiskelemaan ldhtevdn opiskelijan tulee ilmoittautua ldsndolevaksi.
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Opiskelijan tulee ilmoittautua ldsnd- tai poissaolevaksi myds siksi lukukaudeksijona tutkinto myonnetidn. Jos
opiskelija eiaio lukuvuoden aikana suorittaa opintoja, hiinen tulee ilmoittautua poissaolevaksi.

Tohtorin tutkintoa suorittavan opiskelijan lukuvuosi-ilmoittautumisen hyvdksymisen edellytyksend on, ettd
opiskelija kuuluu johonkin tohtoriohjelmaan. Jos titd tietoa ei ole, ilmoittautumista ei voida hyvdksyi
ennen kuin tiedekunta on vahvistanut, mihin tohtoriohjelmaan opiskelija kuuluu. Tohtorin tutkintoa
suorittavan opiskelijan on ldsndoloilmoittautumisen yhteydessd ilmoitettava pdd- tai sivutoimisuutensa.

Lukuvuosi-ilmoittautumisen muuttaminen ja peruuttaminen
Opiskelija voi muuttaa poissaolonsa lSsndoloksi milloin tahansa lukuvuoden aikana. Muut kuin ensimmdisen
lukuvuoden opiskelijat voivat muuttaa ldsnSoloilmoituksen poissaoloksi ilmoittautumisajan sisdlld.
Mikali opiskelija on ilmoittautunut valmistumislukukautta seuraavaksi lukukaudeksi, eikd hdnelld ole muuta
tutkinnonsuoritus- tai opinto-oikeutta yliopistoon, opiskelijan ilmoittautuminen peruutetaan ja hdnelle
ilmoitetaan peruuttamisesta kirjallisesti. Samoin menetelldiin niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka luopuvat
tutkinnonsuoritusoikeudesta, mutta ovat ilmoittautuneet luopumistaan seuraavaksi lukukaudeksi.

Lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminlyiinti
Opiskelija, joka on laiminly6nyt lukuvuosi-ilmoittautumisen, menettdd yliopistolain mukaan opiskelu- eli
tutkinnonsuoritusoikeutensa. Saadakseen opiskeluoikeuden takaisin opiskelijan tulee hakea tiedekunnalta
oikeutta pddstd uudelleen opiskelijaksi. Hakemus voidaan tehdd osallistumatta opiskelijavalintaan.
Opiskelijan on maksettava tutkinnonsuoritusoikeuskohtainen maksu hakemuksen kdsittelystd. Opiskelijan
tulee hakea oikeutta p55std uudelleen opiskelijaksi siiti tiedekunnasta, jossa hdnelld oli oikeus suorittaa
tutkinto. jos opiskelijalla oli samanaikaisesti useita tutkinnonsuoritusoikeuksia, hdnen tulee hakea oikeutta
niistd tiedekunnista, joissa hiin haluaa jatkaa opintojaan. Mikali tiedekunta antaa kielteisen pddtdksen
opiskelijan hakemukseen, sen tulee liittdi pddtokseen oikaisuohje.
Mikali uuden tutkinnonsuoritusoikeuden saanut opiskelija ei muuta jo tekemdinsd poissaoloilmoittautumista lesnaoloksi tai toimita todistusta yliopistolain 39 5:ssd mainitusta poissaolon syysti, hdn
menettid uuden opiskeluoikeutensa.
Jos opiskelija korjaa lukuvuosi-ilmoittautumisen laiminly6ntinsd saman lukuvuoden aikana, hdn pddsee

uudelleen opiskelijaksi ilman eri hakemusta maksamalla hakemuksen kdsittelystd perittiiviin maksun.
Kansainvdlisissi yhteistutkinto-ohjelmissa opiskelevat
Kansainvdlistd yhteistutkintoa opiskelevan lukuvuosi-ilmoittautumisesta sille ajalle, jona hdn suorittaa
opintoja muualla kuin Helsingin yliopistossa, sovitaan erikseen yhteistutkintosopimuksissa.

Muut opinto-oikeudet
Seuraavien opiskelijoiden tulee ilmoittautua lisniolevaksiensimmiistd lukuvuotta seuraavina lukuvuosina:
1) opiskelijan, jolla on tutkinnonsuoritusoikeus ulkomaisessa yliopistossa ja miirdaikainen opinto-oikeus
Helsingin yliopistossa,
2) erillisii opettajan pedagogisia opintoja suorittavan opiskelijan,
3) erillisid erityisopettajan opintoja suorittavan opiskelijan,
4) erillisid luokanopettajan monialaisia opintoja suorittavan opiskelijan ja
5) tiettyjd pdtevditymisopintoja suorittavan opiskelijan, jonka opinnot kestdvdt yli lukuvuoden.
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Erikoislddkdrin tai erikoishammasliiiikdrin koulutusta suorittavan opiskelijan on joka lukuvuosi
ilmoittauduttava yliopistoon lisni- tai poissaolevaksi. llmoittautumisen laiminly6nyt ei meneti
oikeuttaan, ja hdn voi ilmoittautua mydhemmin saman lukuvuoden aikana ilman hakemuksen
kdsittelemismaksua ldsnd- tai poissaolevaksi.

titd opinto-

Erillisten opintojen suoritusoikeuden saaneella eiole oikeutta suorittaa tutkintoa Helsingin yliopistossa. Kun
erillisid opintoja hakeneelle on my6nnetty opinto-oikeus ja hdn on maksanut hdnelle mahdollisesti
mddrdtyn maksun tiedekunnan asettamassa mddrdajassa, hdnen ei tarvitse erikseen ilmoittautua

yliopistoon.

13 Tutkintotodistukset ja muut todistukset

Tutkintoasetuksen mukaan yliopisto antaa opiskelijalle tutkintotodistuksen hdnen suorittamastaan
alemmasta ja ylemmdstd korkeakoulututkinnosta sekd jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta. Yliopisto
antaa todistuksen opiskelijalle hdnen suorittamastaan erikoistumiskoulutuksesta sekd erikoislddkdri-,
erikoishammasldikiri- tai erikoiseldinliikdrikoulutuksesta. Lisdksi yliopisto antaa pyynn6std opiskelijalle
todistuksen taman suorittamista opinnoista my6s opiskelun kestdessd samoin kuin opinnoista, joita ei ole
kdytetty tutkintoon.
Yliopisto antaa todistuksen opiskelijalle erillisini opintoina suoritetuista opettajan pedagogisista opinnoista,
erillisistd erityisopettajan opinnoista, perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien
monialaisista opinnoista sekii muista erillisinii opintoina suoritetuista opinnoista. Yliopisto voi
hakemuksesta antaa vastaavuustodistuksen siita, etta hakija on muulla tavalla kuin sdddettyihin
kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hankkineensa opettajankoulutuksen opintoihin
kuuluvaa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot.
Tutkintotodistukseen merkitiin opintoja vain se mddrd, joka on siddetty kyseisen tutkinnon laajuudeksi
tutkintoasetuksessa lisittynd enintSdn t0%tla. Psykologian maisteriohjelmassa tdstd voidaan poiketa,
mikdli opiskelija kdyttdd tutkintoonsa opettajan pedagogiset opinnot.
Ennen 7.8.2017 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet opiskelijat, jotka siirtyvdt opiskelemaan uuden
koulutusohjelman opetussuunnitelman mukaisesti, voivat kuitenkin kdyttdi tutkintoonsa kaikki ne opinnot,
jotka heilld on suoritettuina siirtymiseen mennessd.

14 Opetussuu nnitel ma n mu uttu miseen

Iiittyvit siifi m5si5 nntit

Opetussuunnitelman muuttuessa opiskelija siirtyy suorittamaan uuden opetussuunnitelman mukaisia
opintoja. Uudessa opetussuunnitelmassa mddritellddn, mihin mennessd keskenerdiset opintojaksot tai
opintokokonaisuudet on suoritettava loppuun vanhan opetussuunnitelman mukaisesti. Uuteen
opetussuunnitelmaan tulee lisdksi sisdltyd tiedot vanhan ja uuden opetussuunnitelman mukaisten
opintojen vastaavuuksista.
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15 Tutkintoja ja opintoja koskevien linjausten voimaantulo ja siirtymis5Snndkset

Ndmd tutkintoja koskevat linjaukset tulevat voimaan t.8.2OL7 alkaen.
Linjauksia sovelletaan opiskelijoihin, joiden opiskelu- tai opinto-oikeus Helsingin yliopistossa alkaa L.8.2017
tai sen jdlkeen. Lisdksi linjaukset koskevat niitd tutkinto-opiskelijoita, jotka siirtyvdt suorittamaan
tutkintoaan uusien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti.

Tutkinto-opiskelijat, joiden opiskeluoikeus on alkanut ennen 7.8.2OL7 ja jotka eivdt siirry suorittamaan
tutkintoaan uusien koulutusohjelmien opetussuunnitelmien mukaisesti voivat opiskella 37.7 .2020 saakka
aikaisemmin hyviksytyn koulutusohjelman, koulutuksen, piidaineen tai vastaavan koulutuskokonaisuuden
tutkintovaatimusten ja tiedekunnan pysyvdismddriysten mukaisesti. Kaikki tutkinto-opiskelijat siirtyvit
suorittamaan opintojaan 1.8.2020 alkaen uusissa koulutusohjelmissa.

