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Tutkintorakenneuudistus ja siirtymäkauden
periaatteet
Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus on myönnetty ennen 1.8.2005.

Hallintotieteiden tiedekuntaan ennen 1.8.
2005 tutkinnonsuoritusoikeuden saaneet
opiskelijat voivat valita, jatkavatko he opintojaan yhteiskuntatieteellisen alan tutkinnoista annetun asetuksen (245/1994) mukaan vai siirtyvätkö he uuden tutkintoasetuksen (794/2004) mukaisiin opintoihin. Opiskelijat voivat siirtyä uuden asetuksen mukaisiin opintoihin milloin tahansa. Jos opiskelija ei ole valmistunut 31.7.2008 mennessä, hänet siirretään automaattisesti uuteen tutkintojärjestelmään.
Kun opiskelija päättää siirtyä uuden tutkintoasetuksen mukaisiin opintoihin, hänen on
ilmoitettava siitä kirjallisesti tiedekuntaan. Ilmoitus on sitova, eikä sitä voi perua. Tämän
jälkeen hänen on suoritettava tutkinto uuden
tutkintoasetuksen sekä niiden yliopiston ja
tiedekunnan tutkintojen rakennetta ja opintoja koskevien määräysten mukaan, jotka tulivat voimaan uuden tutkintoasetuksen myötä. Uuden tutkintoasetuksen mukaan kandidaatin tutkinto on pakollinen. Kandidaatin
ja maisterin tutkinnot ovat erillisiä tutkintoja. Tutkintoihin ei voi käyttää samoja opintoja kuten aiemmassa kumulatiivisessa tutkintorakenteessa, jossa kandidaatin tutkinto on
osa maisterin tutkintoa.
Tiedekunnassa on voimassa opetussuunnitelma, joka sisältää tiedot opinnoista sekä opintoviikko- että opintopistemitoituksella. Samat opetussuunnitelmat koskevat sekä uuden että vanhan tutkintoasetuksen mukaan
opiskelevia.

Siirtymäkauden periaatteet ja
menettelytavat
Yleisiä periaatteita:
• Siirtymistä suositellaan ensisijaisesti niille opiskelijoille, jotka eivät todennäköisesti ehdi suorittaa tavoitetutkintoaan
31.7.2008 mennessä.
• Ennen siirtymistä on suositeltavaa suorittaa keskeneräiset kokonaisuudet valmiiksi (esim. perusopinnot).
• Oppiaineet ovat määritelleet aiempien ja
uusien tutkintovaatimusten vastaavuuden.
• Ennen 1.8.2005 suoritetut tai hyväksiluetut opinnot hyväksytään mahdollisimman täysimääräisesti tutkintoon.
• Ennen 1.8.2005 tehdyt opintosuoritukset muunnetaan opintoviikoista opintopisteiksi käyttämällä kerrointa 2. Muunnetun opintosuorituksen opintopistemäärä ei välttämättä aina ole sama kuin vastaavan opintojakson, joka on suoritettu
1.8.2005 jälkeen. Tästä huolimatta ko.
opintosuoritus korvaa sellaisenaan sisällöltään vastaavan opintosuorituksen.
Opintosuoritus otetaan huomioon kirjatun laajuisena. Kerroin saattaa vaihdella
tiedekunnittain ja yliopistoittain.
• Kerrointa 2 käytetään muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa ennen
1.8.2005 suoritettujen opintojen muuntamisessa opintoviikoista opintopisteiksi.
• Opiskelijan tulee ilmoittaa siirtymisestä
kirjallisesti opinto-oikeuden rekisteröintiä varten. Ilmoitus on sitova. Samassa yhteydessä tiedekunnassa tarkistetaan opiskelijan rekisteröityjen opintosuoritusten
tilanne ja tehdään tarvittavat muutokset
rekisteriin.
• Ilmoitus tehdään lomakkeella, jota on
saatavilla yliopiston www-sivuilta (www.
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uwasa.fi/opiskelu/lomakkeet/siirtymailmoitus) sekä tiedekunnasta.
• Jos opiskelija ei ole valmistunut 31.7.2008
mennessä, hänet siirretään automaattisesti uuteen tutkintojärjestelmään.
Opiskelija jatkaa vanhan tutkintoasetuksen
(245/1994) mukaan:
• Kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi
suorittaa aiempien tutkintojen rakennetta
ja opintoja koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti 31.7.2008 saakka.
• Kandidaatin tutkinnon laajuus on vähintään 120 ov ja maisterin tutkinnon 160
ov.
• Kandidaatin tutkinto ei ole pakollinen
jos opiskelija suorittaa maisterin tutkinnon siirtymäajan kuluessa.
• Opiskelija voi siirtyä HTK-tutkinnon suorittamisen jälkeen suorittamaan HTMtutkintoa uuden tutkintoasetuksen mukaisesti.
• Siirtymäkautena opiskelija voi valita, suorittaako hän tutkinnon aiempien tai uusien sivuainevaatimusten mukaan.
• Uudet opetussuunnitelmat tulivat voimaan lukuvuoden 2005–06 alusta. Opiskelijaa koskevat soveltuvin osin samat
tutkintovaatimukset ja hän osallistuu samaan opetukseen kuin uuden tutkintoasetuksen mukaan opiskelevat. Jos ennen
1.8.2005 aloittaneilta edellytetään opintoja, joita ei enää uusissa tutkintovaatimuksissa ole, niiden suorittaminen on
edelleen mahdollista kyseisen aineen opetussuunnitelmassa ilmoitetulla tavalla.
• Ns. vanhan rakenteen mukainen kandidaatin tai maisterin tutkinto tulee suorittaa viimeistään kesäkuussa 2008. Näin
ollen tutkielma tulee jättää tarkastukseen
viimeistään toukokuussa 2008. Tällöin
myös muiden tutkintoon sisältyvien opintojen tulee olla merkittynä opintorekisteriin.
Opiskelija siirtyy uuden tutkintoasetuksen
(794/2004) mukaisiin opintoihin:
• Opiskelija voi siirtyä opiskelemaan uuden
tutkintoasetuksen mukaisesti milloin ta-

hansa.
• Opiskelijaa koskevat yliopiston ja tiedekunnan tutkintojen rakennetta ja opintoja koskevat päätökset ja määräykset, jotka tulivat voimaan 1.8.2005.
• Siirtymistä suositellaan ensisijaisesti niille
opiskelijoille, jotka eivät todennäköisesti
ehdi suorittaa tavoitetutkintoaan määräajan kuluessa.
• Ennen siirtymistä on suositeltavaa suorittaa keskeneräiset kokonaisuudet valmiiksi (esim. perusopinnot).
• Kandidaatin tutkinto on pakollinen. Kandidaatin tutkinto on suoritettava siinäkin
tapauksessa, että opiskelija on edennyt jo
maisterivaiheen opintoihin. Kandidaatin
ja maisterin tutkintoihin ei voi sisällyttää
samoja opintoja.
• Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava opetussuunnitelmassa
vaaditut pää- ja sivuaineiden opinnot, kieliopinnot sekä mahdolliset muut pakolliset opinnot niin, että tutkinnon rakenteelle
asetetut vaatimukset täyttyvät. Tutkinnon
laajuuden tulee olla vähintään 180 opintopistettä.
• Jos siirtyminen tapahtuu vasta HTK-tutkinnon (120 ov) suorittamisen jälkeen,
opiskelijalta vaaditaan ainoastaan ne
opinnot, jotka puuttuvat pääaineen syventävistä opinnoista pro gradu -tutkielma
mukaan lukien. Jos tutkintovaatimukset
ovat muuttuneet olennaisesti, opiskelija
voi joutua täydentämään opintojaan oppiaineen määräämällä tavalla. HTK-tutkintoon sisältyneitä opintoja voidaan hyväksilukea osaksi maisterin tutkintoa siinä tapauksessa, että opintojen asema opetussuunnitelmissa on muuttunut (esim. aineopintojen jaksoja siirtynyt syventäviin
opintoihin). Maisterin tutkinnon laajuuden tulee kuitenkin olla vähintään 120
opintopistettä.
Lisätietoja siirtymäajan periaatteista, menettelytavoista sekä opintojen vastaavuuksista
saa opintopäälliköltä.

