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Valtioneuvoston asetus

1439/2014

yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä joulukuuta 2014

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
kumotaan yliopistojen tutkinnoista annetun valtioneuvoston asetuksen (794/2004) 11 § ja

24 §,
muutetaan asetuksen nimike sekä 1 § ja 26 §, sellaisena kuin niistä 1 § on asetuksessa

1136/2009 ja 26 § asetuksessa 1039/2013, sekä
lisätään asetukseen uusi 4 a luku, seuraavasti:

Valtioneuvoston asetus
yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista

1 §

Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään yliopistolaissa
(558/2009) tarkoitetuissa yliopistoissa suori-
tettavista alemmista ja ylemmistä korkeakou-
lututkinnoista tieteellisistä ja taiteellisista jat-
kotutkinnoista sekä erikoistumiskoulutuk-
sista. Yliopistoissa suoritettavista ammatilli-
sista jatkotutkinnoista säädetään erikseen.

4 a luku

Erikoistumiskoulutus

20 a §

Erikoistumiskoulutuksen tavoitteet ja osaami-
sen osoittaminen

Yliopistojen erikoistumiskoulutuksen ta-

voitteena on, että opiskelija koulutustaustansa
ja työkokemuksensa pohjalta:

1) kykenee toimimaan vaativissa asiantun-
tijatehtävissä yliopistolain 7 a §:n 3 momen-
tin mukaisessa sopimusmenettelyssä määri-
tellyllä työelämän osa-alueella;

2) hallitsee asiantuntijaroolin edellyttämän
tieteellisammatillisen erikoisosaamisen ja sen
yhteydet toimintaympäristöön;

3) pystyy tieteellistä tutkimustietoa tai tai-
teellisen toiminnan menetelmiä hyödyntäen
analysoimaan, arvioimaan ja kehittämään eri-
koistumisalansa ammatillisia käytäntöjä;

4) kykenee toimimaan yhteisöissä ja -ver-
kostoissa oman erikoistumisalansa asiantunti-
jana.

Asiantuntemus osoitetaan tavalla, joka
määritellään yliopistolain 7 a §:n 3 momen-
tissa säädetyssä sopimusmenettelyssä.



20 b §

Erikoistumiskoulutuksen laajuus

Erikoistumiskoulutukset ovat vähintään 30
opintopisteen laajuisia.

20 c §

Erikoistumiskoulutuksesta sopiminen

Yliopistolain 7 a §:n 3 momentissa tarkoi-
tetun sopimuksen syntyminen edellyttää, että
sopimuksen sopijaosapuolet muodostavat nii-
den yliopistojen enemmistön, joilla on tämän
asetuksen liitteessä säädetty koulutusvastuu
sillä koulutusalalla, jolla erikoistumiskoulu-
tus järjestetään. Musiikkikasvatuksen osalta
sopijaosapuolet muodostavat kuitenkin nii-
den yliopistojen enemmistön, joilla on tässä
asetuksessa tai yliopistolain 7 §:n 3 momen-
tin nojalla annetussa opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön asetuksessa säädetty koulutusvastuu
musiikkikasvatuksessa. Työelämää edustavat
tahot sekä tapa, jolla työelämän edustajat
ovat osallistuneet sopimusmenettelyyn, on
kirjattava sopimukseen.

Erikoistumiskoulutusta koskevassa sopi-
muksessa on sovittava ainakin järjestettävän
erikoistumiskoulutuksen nimestä, laajuu-
desta, tavoitteista, kohderyhmästä sekä opis-
kelijan asiantuntemuksen osoittamisesta.

Yliopisto voi liittyä erikoistumiskoulutusta
koskevaan sopimukseen myös sopimuksen
tekemisen jälkeen. Alkuperäisillä sopijaosa-
puolilla on velvollisuus hyväksyä sopijaosa-
puoliksi kaikki ne yliopistot, joilla on tässä
asetuksessa sekä yliopistolain 7 §:n 3 mo-
mentin nojalla annetussa opetus- ja kulttuuri-
ministeriön asetuksessa säädetty koulutusvas-
tuu sillä alalla, jolla erikoistumiskoulutus jär-
jestetään. Sopimukseen liitytään allekirjoitta-
malla alkuperäinen sopimusasiakirja.

20 d §

Erikoistumiskoulutuksen järjestäminen

Yliopistot voivat järjestää erikoistumiskou-
lutusta koulutusvastuidensa mukaan. Erikois-
tumiskoulutuksen järjestäminen edellyttää,
että yliopisto on osapuolena 20 c §:ssä tarkoi-
tetussa sopimuksessa.

20 e §

Erikoistumiskoulutuksia koskeva julkinen
luettelo

Erikoistumiskoulutuksia koskevaan julki-
seen luetteloon merkitään tiedot yliopistolain
7 a §:n 3 momentissa tarkoitetun sopimuksen
sopimusosapuolista, sopimuksen voimassa-
olosta sekä sopimuksessa sovituista erikoistu-
miskoulutuksen nimestä ja erikoistumiskou-
lutuksen perusteista. Luetteloon merkittäviä
perusteita ovat järjestettävän koulutuksen laa-
juus, tavoitteet ja kohderyhmä. Luetteloon
voidaan merkitä myös muita sopimusta kos-
kevia tarpeellisia tietoja. Luetteloa pitää Ope-
tushallitus.

Sopimusosapuolilla on velvollisuus ilmoit-
taa sopimusta koskevat tiedot julkiseen luet-
teloon. Vastaava velvollisuus ilmoittaa eri-
koistumiskoulutuksen tiedot luetteloon on
myös yliopistolla, joka järjestää erikoistumis-
koulutusta omaan päätökseensä perustuen sen
vuoksi, ettei kyseisellä erikoistumisalalla ole
muita koulutusvastuullisia yliopistoja.

Opetushallitus pitää sähköisesti yleisön
nähtävillä tiedostoa voimassa olevista eri-
koistumiskoulutuksia koskevista sopimuk-
sista.

26 §

Todistukset

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan alemmasta ja ylemmästä korkea-
koulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta
tulee käydä ilmi:

1) tutkintonimike ja koulutusala;
2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastet-

tava kokonaisuus taikka koulutusohjelma;
3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä eri-

koistumiskoulutus;
4) tutkinnon keskeinen sisältö;
5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitai-

toa merkittäessä on otettava huomioon suo-
men ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston
asetuksen (481/2003) 19 §.

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta
tutkinnosta antamaan todistukseen sovelle-
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taan, mitä 1 momentin 1—4 kohdassa sääde-
tään.

Yliopistolain 11 §:n 2 momentin mukai-
sesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
suoritetusta tutkinnosta annetaan myös suo-
men- tai ruotsinkielinen tutkintotodistus ja
asetuksen liitteessä olevan suomen- tai ruot-
sinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liit-
teessä mainittu englanninkielinen tutkintoni-
mike.

Jos tutkintoon johtava koulutus on järjes-
tetty 3 §:n 2 momentin mukaisesti yhteen tai
useampaan tutkintoon johtavana koulutuk-
sena yhdessä yhden tai useamman suomalai-
sen tai ulkomaisen yliopiston kanssa, todis-
tuksesta tulee käydä ilmi saman koulutuksen
perusteella myönnettävät muut tutkinnot ja
tutkintotodistukset sekä tutkinnon myöntä-
neet muut yliopistot.

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorit-
tamastaan erikoistumiskoulutuksesta todis-
tuksen. Todistuksesta tulee käydä ilmi eri-
koistumiskoulutuksen nimi ja koulutuksen
keskeinen sisältö.

Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorit-
tanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tut-
kintotodistukseen tai todistukseen erityisesti
kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen.
Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopis-
tosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai
todistuksessa tarkoitetuista opinnoista ja

opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja ase-
masta koulutusjärjestelmässä.

Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle to-
distuksen tämän suorittamista opinnoista
myös opiskelun kestäessä.

Jos tutkintoon sisältyy 19 §:ssä tarkoitet-
tuja opettajankoulutuksen opintoja, tutkinto-
todistukseen merkitään opintojen tuottama
opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaati-
muksista annetussa asetuksessa (986/1998)
tarkoitettu kelpoisuus.

Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä
tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoi-
hin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuk-
sesta antaa todistuksen siitä, että hakija on
muulla tavalla kuin säädettyihin kelpoisuus-
vaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut
hankkineensa opintosuoritusta vastaavat tie-
dot ja taidot. Yliopisto voi asettaa todistuksen
antamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täy-
dentäviä opintoja.

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tam-
mikuuta 2015.

Muualla lainsäädännössä olevalla viittauk-
sella yliopistojen tutkinnoista annettuun val-
tioneuvoston asetukseen tarkoitetaan tämän
asetuksen voimaantulon jälkeen viittausta
valtioneuvoston asetukseen yliopistojen tut-
kinnoista ja erikoistumiskoulutuksista.
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