
 
ERIKSEEN JA YHDESSÄ 
 
Jokainen opiskelija, joka aloittaa opiskelunsa ensi syksynä, 
aloittaa sen uuden asetuksen mukaisesti. Tämä koskee myös  
AMKsta tulevia, ulkomailla Bachelor-tutkinnon suorittaneita, 
kansainvälisissä Masters ohjelmissa aloittavia,  jatko-
opiskelijoita.  Kaikkia. 
  
Uuteen tutkintosääntöön mennään siis erikoistapauksien kautta.  
On tärkeätä, että käytännöt muodostuvat heti uuden 
tutkintoasetuksen kirjaimen ja hengen mukaisiksi.     
 
Matka  yliopistolaista ja tutkintoasetuksesta  TKKn 
tutkintosäännön kautta tutkinto-ohjelmien käytäntöihin saisi olla 
asteittain täsmentyvä eikä pelkästään sallitun aidanvierusta 
seuraileva. Jatko-opintojen kohdalla asetus on väljä ja Bolognan 
kehityksen seuraamisessa tältä osin pallo on annettu yliopistojen 
käsiin. Hyvä niin. 
 
Yleisperiaatteena saisi myös olla, että opiskelijan etenemisen 
oikeudet haluamaansa suuntaan toteutuvat parhaiten 
suoriutumalla niistä opinnoista ripeästi, joihin jo oikeudet on. 
Lausunnolla olleessa opintoaikojen sääntelyä koskevassa 
lakiehdotuksessa ei kaikkea oltu ehditty tältä osin  miettiä 
valmiiksi. Toteutuessaan laki jättäisi harmaan toimintakentän, 
jossa yliopiston vaihtamisella,  yliopistoon uudelleen 
kirjautumisella ja tämän kaltaisilla tempuilla opittaisiin piankin 
kiertämään lain tavoitteen toteutuminen. Ei lainkaan niin hyvä. 
 
TKKn suunnitelmissa on pitää tutkinto-ohjelmakirjo helposti 
hallittavana.  Meille tulee alempia ja ylempiä tutkinto-ohjelmia, 
jatkotutkinnoista säädetään yhteinen rakenne, mutta kaikkia 
asetuksen sallimia asioita ei ole tarkoitus ottaa käyttöön. 
Pyrimme pitämään kaikki ylemmät ohjelmat muodollisesti 
samantasoisina ja samankokoisina.  Esimerkiksi ajatuksena on 
toteuttaa kansainväliset ohjelmat tavallisten ohjelmien kyljessä, 
muodollisesti yhdessä, mutta   markkinoinnissa ne voisi 



tarvittaessa erottaa.  Jos ulkomaisella opiskelijalla on  hyvä 
nelivuotinen Bachelor-tutkinto alla, TKKssa suoritettavaa 
ohjelmaa voitaisiin käytännössä pienentää vapaavalintaisten 
opintojen osalta, mutta todistuksen saisi kuitenkin 
täysimääräisestä tutkinnosta selvästi näkyvällä 
hyväksilukemismaininnalla varustettuna.     
 
Entä kotimaisten yliopistojen yhteiset maisteriohjelmat.  
Kilpailu on hyväksi ja samoin on yhteistyö. Yliopistojen etu on 
omien koulutusbrändien vahvistaminen. Tästä näkökulmasta 
pääsääntöiseksi yhteistyömuodoksi tarjoutuisi sellaisten 
kokonaisuuksien yhteinen toteuttaminen, jotka voidaan valita 
yhteistyöyliopistojen omien ohjemien osiksi.   
 
Tutkintosääntö on tarkoitus saada hallituksen päätettäväksi  
joulukuun kokoukseen.  Päätökseen tulee tutkintosääntöä 
selventävä perusteluosa. Soveltamisohjeet, jos niitä tarvitaan,  
on tarkoitus jättää rehtorin päätettäväksi ja opintotoimikunnan 
valmisteltavaksi.  Tämmöisessä hengessä tutkintosääntöä nyt 
valmistellaan. Aikataulu on tiukka, mutta muu valmistelu ei 
toden teolla voi päästä käyntiin, ellei tutkintosäännön antamat 
raamit ole valmiit. 
 
 
 
  
 


