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Jakso 2, Tutkintosääntö 

Intro 

Kirsi: Tässä jaksossa käydään läpi tutkintosääntö. Mä oon Kirsi ja täällä vastailemassa on taas Sirpa. 
Mikä on tutkintosääntö? 

Sirpa: Xamkin tutkintosäännössä määritellään opiskelun kannalta olennaisia asioita esim. Xamkin 
koulutuksista, opiskelijavalinnasta, kielitaitovaatimuksista ja opinnäytetyöprosessista. 

Kirsi: Se on siis ilmeisesti melko tärkeä paperi? 

Sirpa: No on. Edellä mainittujen lisäksi siinä määritellään opiskelijan opiskeluoikeuteen liittyviä 
asioita ja esim. lisäajan hakemista opintoihin.  

Kirsi: Nostetaanpa tässä muutama olennainen asia. Opiskelijavalinnasta jotakin ensin? 

Sirpa: Saatuaan tiedon valinnasta opiskelijan pitää ottaa opiskelupaikka vastaan ja ilmoittautua läsnä- 
tai poissaolevaksi. Poissaolevaksi voi ensimmäiselle lukukaudelle ilmoittautua vain 
poikkeustapauksessa (asevelvollisuus, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa, sairasloma). Pääsääntöisesti 
opinnot siis alkavat, kun opiskelupaikan on saanut. 

Kirsi: Selkeää. No kauan opinnot yleensä kestävät? 

Sirpa: Ammattikorkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen säännönmukainen opiskeluoikeusaika 
määräytyy koulutuksen laajuuden mukaan: alempi 3,5–5,5 vuotta, ylempi 2–3 vuotta. Opiskelija, joka 
ei ole suorittanut opintojaan opiskeluoikeusaikana, menettää opiskeluoikeutensa.  

Kirsi: Selvä. Entä opetuksen kieli Xamkissa? 

Sirpa: Opintojaksoilla käytettävä opetuskieli määritellään opetussuunnitelmissa. Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulun opetus- ja tutkintokieli on suomi, mutta opetusta voidaan järjestää 
opetussuunnitelmien mukaisesti myös muilla kielillä. Opintojakson suoritukset tehdään määritellyllä 
opetuskielellä.  

Kirsi: Onko muita kielivaatimuksia?  

Sirpa: Joo, on. Opiskelijan tulee saavuttaa koulusivistyskielen mukaisesti sellainen suomen ja ruotsin 
kielen taito, joka vaaditaan virkaan kaksikielisellä alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja 
ammatillisen kehittymisen kannalta on tarpeellinen. Lisäksi yhden tai kahden vieraan kielen 
kirjallinen ja suullinen taito. Kankeaa, mutta käytännössä siis yleensä opiskellaan suomea, englantia ja 
ruotsia. 
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Kirsi: Oon ymmärtänyt, että jokainen amk-opiskelija tekee HOPSin. Mitkä ovat opiskelijan 
velvollisuudet siinä? 

Sirpa: Opiskelija itse vastaa opintojensa etenemisestä, ja päivittää henkilökohtaista 
opintosuunnitelmaansa (HOPS) säännöllisesti yhdessä opiskelijavastaavansa kanssa. Opiskelijalla on 
oikeus saada ohjausta koko opintojen ajan. Lisää HOPSista jaksossa 13. 

Kirsi: Okei, palataan siihen silloin. No, tutkintosäännössä todetaan myös opetukseen 
osallistumisesta. Esim. Se että opiskelijalla velvollisuus ilmoittautua kaikkiin niihin opintojaksoihin, 
jotka hän aikoo suorittaa. Ilmoittautumisen voi perua ilmoittautumisaikoina, tai ilmoittautumisajan 
jälkeen olemalla yhteydessä ko. opintojakson toteutuksen opettajaan. Mikäli opiskelija ei peru 
ilmoittautumista tai ei tee vaadittuja suorituksia, opintojakso arvioidaan hylätyksi. 

Sirpa: Tuo on hyvä muistaa! Ja opintojakson alussa saa tiedon opintojakson toteutustavoista ja 
arviointiperusteista, ja toteutuksen päättymisajankohdasta, jonka jälkeen suorituksia ei enää oteta 
vastaan. Kaikki opintojaksototeutukseen liittyvät tehtävät ja/tai tentit tulee suorittaa toteutuksen 
aikana. 

Kirsi: Ja arviointihan tapahtuu arvosanalla 1–5 tai merkinnällä H (hyväksytty) tai hylätty 0 (nolla). 

Sirpa: Juuri näin. Sitten, jos tuntuu, että arviointi on väärä, voi pyytää perustelua tai oikaisua 
opintojakson opettajalta.  

Kirsi: No, tutkintoon sisältyy opinnäytetyö. Mitäs siitä pitää huomioida?  

Sirpa: Opinnäytetyö tehdään yleensä tutkinnon kielellä. Ja kypsyysnäyte on kaikille myös pakollinen 
osa opinnäytetyöprosessia. 

Kirsi: Mikäli tutkinto ei valmistu opiskeluoikeusaikana, mitäs sitten tehdään? 

Sirpa: Opiskelija voi anoa harkinnanvaraista lisäaikaa koulutusjohtajalta. Sitä on anottava 
opiskeluoikeusaikana, voidaan myöntää pääsääntöisesti kerran ja enintään kahdeksi lukukaudeksi, 
tutkinnosta saa puuttua sen verran opintoja, että ne on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden 
aikana. Jäljellä olevista opinnoista on oltava koulutuksen hyväksymä suunnitelma. Pitää myös olla 
osoittaa, että opinnot ovat viimeisen vuoden aikana. 

Kirsi: Jos opiskeluoikeus päättyy syystä tai toisesta ja tutkinto on vielä kesken, onko se sitten siinä? 

Sirpa: Ei. Jos opiskelija ei valmistu myönnettynä lisäaikana ja hän kuitenkin haluaa saattaa opintonsa 
päätökseen Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulussa, hänen on haettava uudelleen opiskelijaksi. 
Tietyt kriteerit täytyttävä, jotta voidaan ottaa uudelleen opiskelijaksi, mm. puuttuvia opintopisteitä 
max. 60. 
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Kirsi: Tutkintosäännössä käydään läpi myös SORA-ohjetta, siitä lisää jaksossa 5. Tutkintosääntöä 
kannattaa perata kyllä läpi, toivottavasti tästä jaksosta on apua siinä! Heippa! 

  


