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Koulutussääntö
1 LUKU – YLEISTÄ
1 § Soveltamisala
Tätä koulutussääntöä sovelletaan Taideyliopistossa suoritettaviin opintoihin ja tutkintoihin sekä
niiden järjestämiseen.
Taideyliopiston rehtori ja akatemiat antavat koulutussääntöä tarkentavia ohjeita.
2 § Tutkinnot
Taideyliopistossa voi suorittaa seuraavat tutkinnot (valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista
2004/794):
Taiteen ala
• Kuvataiteen kandidaatin tutkinto
• Kuvataiteen maisterin tutkinto
• Kuvataiteen tohtorin tutkinto
•
•
•
•

Musiikin kandidaatin tutkinto
Musiikin maisterin tutkinto
Musiikin lisensiaatin tutkinto
Musiikin tohtorin tutkinto

•
•
•

Taiteen kandidaatin tutkinto
Taiteen maisterin tutkinto
Taiteen tohtorin tutkinto

•
•
•
•

Tanssitaiteen kandidaatin tutkinto
Tanssitaiteen maisterin tutkinto
Tanssitaiteen lisensiaatin tutkinto
Tanssitaiteen tohtorin tutkinto

•
•
•
•

Teatteritaiteen kandidaatin tutkinto
Teatteritaiteen maisterin tutkinto
Teatteritaiteen lisensiaatin tutkinto
Teatteritaiteen tohtorin tutkinto

3 § Tutkintojen myöntäminen
Tutkinnon myöntää akatemian dekaani (Taideyliopiston johtosääntö 19 §).
4 § Yliopiston ja akatemioiden koulutusvastuut
Yliopiston koulutusvastuusta säädetään valtioneuvoston sekä opetus‐ ja kulttuuriministeriön
asetuksella (Opetusministeriön asetus yliopistojen koulutusvastuun täsmentämisestä, yliopistojen
koulutusohjelmista ja erikoistumiskoulutuksista 2005/568).
Rehtori päättää yliopistolle asetuksilla säädetyn koulutusvastuun jakautumisesta akatemioille.
2

Koulutussääntö
5 § Koulutuksen järjestäminen
Vastuu koulutuksen järjestämisestä on yliopiston akatemioilla, ellei sitä ole rehtorin päätöksellä
määrätty erilliselle tai yhteiselle laitokselle. Vastuu sisältää oikeuden päättää koulutukseen liittyvistä
asioista.
Tutkinto‐opetus järjestetään oppiaine‐ tai koulutusohjelmapohjaisesti. Oppiaineet voivat jakautua
pääaineisin. Akatemiat päättävät omista oppi‐ ja pääaineistaan sekä koulutusohjelmistaan akatemian
koulutusvastuun sekä opetus‐ ja kulttuuriministeriön asetusten puitteissa.
Jos oppiaine tai koulutusohjelma lakkautetaan, tulee koulutuksesta vastaavan akatemian tai laitoksen
järjestää oppiaineen tai koulutusohjelman opiskelun aloittaneille opiskelijoille mahdollisuus suorittaa
kesken olevat opintonsa loppuun kohtuullisen ajan kuluessa ottaen huomioon yliopistolain
säännökset opintojen tavoitteellisesta suorittamisajasta. Akatemia päättää siirtymäkauden
järjestelyistä.
6 § Tutkinto‐opiskelu ja muu opiskelu yliopistossa
Yliopistossa voi opiskella tutkinto‐opiskelijana tai suorittaa erillisiä opintoja ilman tutkinnon
suorittamisoikeutta. Lisäksi yliopisto järjestää täydennyskoulutusta ja Sibelius‐Akatemia
nuorisokoulutusta.
7 § Opiskelijamääristä päättäminen
Yliopiston hallitus päättää vuosittain kuhunkin akatemiaan valittavien tutkinto‐opiskelijoiden sekä
Sibelius‐Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijoiden määrästä (Taideyliopiston johtosääntö 6 §).
2 LUKU – TUTKINTOKOULUTUS
8 § Tutkinto‐opiskelijat
Tutkintoon johtavia opintoja voi suorittaa yliopistossa
• perustutkinto‐opiskelijana
• jatkotutkinto‐opiskelijana
9 § Opiskelijaksi hakeminen
Opiskelijaksi haetaan yliopiston määräämällä tavalla.
10 § Valintaperusteet ja valinnan järjestäminen
Kukin akatemia päättää perus‐ ja jatkotutkinto‐opiskelijoiden valintaperusteista ja vastaa
opiskelijavalinnan järjestämisestä.
Kelpoisuudesta perus‐ ja jatkotutkinto‐opiskelijaksi on voimassa mitä yliopistolaissa säädetään (YOL
37 ja 37 a §). Yliopisto voi antaa määräyksiä muista kelpoisuusvaatimuksista.
11 § Opiskelijaksi ottaminen
Perus‐ ja jatkotutkinto‐opiskelijat ottaa akatemian dekaani (Taideyliopiston johtosääntö 19 §).
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Valintojen tuloksia julkistettaessa on ilmoitettava, miten hakija voi saada tiedon valinnassa
noudatettujen perusteiden soveltamisesta häneen sekä miten valintaan voi pyytää oikaisua (YOL 82
§).
12 § Opiskelupaikan vastaanottaminen
Opiskelupaikan vastaanottamisesta on voimassa, mitä yliopistolaissa säädetään (YOL 38 §).
13 § Opiskeluoikeus
Perustutkinto‐opiskelijalle myönnetään opiskelijavalinnan yhteydessä opiskeluoikeus sekä
kandidaatin että maisterin tutkintoon tai jompaankumpaan näistä.
Jatkokoulutukseen hyväksytylle myönnetään opiskeluoikeus lisensiaatin ja/tai tohtorin tutkintoon.
Opiskelijalla voi olla samanaikaisesti vain yksi tutkintoon johtava opiskeluoikeus Taideyliopistossa.
Opiskelijan ottaessa vastaan uuden tutkintoon johtavan opiskeluoikeuden Taideyliopistossa hän
menettää aiemman opiskeluoikeutensa Taideyliopistossa. Rehtori voi erityisestä syystä myöntää
poikkeuksen yhden opiskeluoikeuden säännöstä.
Akatemia päättää, millä edellytyksillä opiskelija, jolla on opiskeluoikeus sekä kandidaatin että
maisterin tutkintoon voi suorittaa maisteriopintoja ennen kandidaatin tutkinnon valmistumista.
14 § Pääaineen, oppiaineen ja koulutusohjelman vaihtaminen
Akatemia päättää edellytyksistä ja menettelystä, joiden mukaan tutkinto‐opiskelija voi vaihtaa
pääainetta, oppiainetta tai koulutusohjelmaa akatemian sisällä sekä edellytyksistä ja menettelyistä,
joiden perusteella toisen akatemian opiskelija voi siirtyä suorittamaan tutkintoa akatemiaan. Vaihto
voi edellyttää tasokokeen suorittamista.
15 § Lukuvuosi‐ilmoittautuminen
Tutkinto‐opiskelijan tulee ilmoittautua vuosittain läsnä‐ tai poissaolevaksi (YOL 39 §).
Yliopisto päättää opiskelijoiden ilmoittautumisajan ja antaa tarkemmat ohjeet ilmoittautumisesta.
Opiskelija, joka ei ole ilmoittautunut määräaikaan mennessä, menettää opiskeluoikeutensa. Jos
opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on kirjallisesti haettava akatemialta oikeutta
päästä uudelleen opiskelijaksi. Opiskeluoikeuden palauttamisesta päättää akatemian dekaani
(Taideyliopiston johtosääntö 19 §).
Opiskeluoikeuden uudelleen myöntämistä varten akatemia voi edellyttää opiskelijalta
toteuttamiskelpoisen henkilökohtaisen opintosuunnitelman esittämistä sekä tarvittaessa tasokokeen
antamista.
16 § Opiskeluoikeuden päättyminen
Perusopiskelijan tutkinnon tavoitteellisesta suoritusajasta ja sen jatkamisesta on voimassa, mitä
yliopistolaissa säädetään (YOL 40–42 §). Lisäaikaa haetaan akatemialta. Opiskelija menettää
opiskeluoikeutensa yliopistolain 41 pykälän mukaisen määräajan täyttyessä, mikäli hän ei hae tai
hänelle ei myönnetä lisäaikaa (YOL 43 §). Rajattuun opintoaikaan liittyvät päätökset tekee akatemian
dekaani (Taideyliopiston johtosääntö 19 §).
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Tutkinnon suorittaneen opiskelijan opiskeluoikeus päättyy sen lukukauden lopussa, jonka aikana hän
on suorittanut tutkintonsa.
18 § Opiskeluoikeudesta luopuminen
Opiskelija voi luopua opiskeluoikeudestaan ilmoittamalla siitä kirjallisesti yliopistolle. Opiskeluoikeus
merkitään päättyneeksi ilmoituspäivänä. Opiskeluoikeuden voi tällöin saada uudelleen vain
osallistumalla opiskelijavalintaan.
19 § Opiskeluoikeuden peruuttaminen
Akatemia dekaani voi peruuttaa myönnetyn opiskeluoikeuden, mikäli ilmenee, että hakija on
hakemuksessaan antanut virheellisiä tietoja, joilla on voinut olla vaikutusta valinnan tulokseen
(hallintolaki (434/3004) 50 §).
Yliopiston hallitus voi peruuttaa myönnetyn opiskeluoikeuden yliopistolain 43 a pykälän mukaisissa
turvallisuuteen liittyvissä tapauksissa (ks. myös YOL 45a §).
3 LUKU – MUU KUIN TUTKINTOKOULUTUS
20 § Erilliset opinnot
Erillisiä opintoja voi suorittaa
• vaihto‐opiskelijana
• avoimen yliopiston opiskelijana
• kelpoisuuskoulutettavana
• Sibelius‐Akatemian nuorisokoulutuksen opiskelijana
• muulla erillisopinto‐oikeudella siten kuin akatemia päättää
21 § Opiskeluoikeus
Erillisten opintojen suorittajien opiskeluoikeus rajoittuu siihen opintojaksoon tai
opintokokonaisuuteen, jonka suorittamiseen oikeus on myönnetty. Opiskeluoikeus myönnetään
enintään kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
22 § Opiskeluoikeuden myöntäminen
Opiskeluoikeuden erillisiin opintoihin myöntää akatemia tai laitos sen mukaan kenellä vastuu
koulutuksen järjestämisestä on.
Erillisen opiskeluoikeuden myöntämiseen liittyvään päätökseen ei voi hakea muutosta lukuun
ottamatta kelpoisuuteen johtavia opintoja. Niihin voi hakea oikaisua siten, kuin yliopistolaissa
säädetään (YOL 82.1 §).
23 § Erillisopintojen maksullisuus
Yliopisto päättää erillisistä opinnoista perittävistä maksuista ottaen huomioon valtioneuvoston
asetuksen yliopistojen toiminnassa perittävistä maksuista (1082/2009).
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24 § Opiskelu vaihto‐opiskelijana
Opiskelu vaihto‐opiskelijana tapahtuu yliopiston tai akatemian tekemien opiskelijavaihtosopimusten
perusteella tai niihin rinnastettavan yliopiston hyväksymän apurahaohjelman puitteissa.
Vaihto‐opiskelijat opiskelevat tutkinto‐opiskelua koskevien säännösten mukaisesti ilman tutkinnon
suorittamisoikeutta.
25 § Opiskelu avoimessa yliopistossa
Avoimen yliopiston opetus järjestetään tutkintovaatimusten mukaisena.
26 § Opiskelu kelpoisuuskoulutettavana
Opettajan kelpoisuuteen (valtioneuvoston asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista
986/1998) johtava koulutus voidaan toteuttaa joko erillisinä opintoina tai maisterin tutkintoon
johtavina opintoina. Tutkintoon johtaviin opintoihin sovelletaan sitä, mitä tässä säännössä on
sanottu perustutkinto‐opiskelijoista ja ‐koulutuksesta.
27 § Sibelius‐Akatemian nuorisokoulutus
Sibelius‐Akatemian nuorisokoulutus on yliopisto‐opintoihin valmentavaa koulutusta.
Nuorisokoulutuksessa voidaan suorittaa myös Sibelius‐Akatemian perustutkintojen
tutkintovaatimusten mukaisia opintojaksoja.
Sibelius‐Akatemia päättää nuorisokoulutuksen valintaperusteista ja ottaa opiskelijat.
Nuorisokoulutuksen opintojen sisältö ja suoritustapa määritellään nuorisokoulutuksen
opetussuunnitelmassa.
28 § Täydennyskoulutus
Yliopisto järjestää täydennyskoulutusta. Täydennyskoulutus on ensisijaisesti korkeakoulututkinnon
suorittaneille suunnattua ammatillista koulutusta, jonka tavoitteena on ammattitaidon
ylläpitäminen ja kehittäminen.
Yliopisto päättää täydennyskoulutuksesta perittävistä maksuista.
4 LUKU – OPETUS
29 § Lukuvuosi
Yliopiston lukuvuosi alkaa 1. päivänä elokuuta ja päättyy 31. päivänä heinäkuuta.
Yliopisto päättää lukuvuoden aikana annettavan opetuksen yleisistä alkamis‐ ja päättymisajoista,
lukuvuoden jaksottamisesta opetusperiodeihin sekä normaalista poikkeavista opetuspäivistä.
Tarkemmista opetuksen ajankohdista päättävät akatemiat.
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30 § Opetus‐ ja tutkintokielet
Taideyliopiston yleiset opetus‐ ja tutkintokielet ovat suomi ja ruotsi. Taideyliopisto vastaa siitä, että
ruotsin kieltä taitavia taidealojen ammattilaisia koulutetaan riittävä määrä maan tarpeisiin
(YOL 11 ja 12 §). Akatemia voi päättää myös muusta opetus‐ ja tutkintokielestä kuin suomi ja
ruotsi (Taideyliopiston johtosääntö 3 §).
Muuta kuin suomen ja ruotsin kieltä voidaan käyttää silloin kun opetuksen tai opintosuorituksen
tarkoituksenmukainen järjestäminen sitä edellyttää.
Opiskelijalla on oikeus opetuksen yhteydessä ja opintosuorituksissa käyttää suomen ja ruotsin kieltä
sekä suullisesti että kirjallisesti ellei opetussuunnitelmassa toisin määrätä tai opetuksen luonteesta
niin johdu.
31 § Opetussuunnitelmat
Yliopiston tutkintokoulutus perustuu opetussuunnitelmiin. Opetussuunnitelma muodostuu
tutkintovaatimuksista ja opetusohjelmasta. Ne voidaan hyväksyä useammaksi lukuvuodeksi
kerrallaan.
Opetussuunnitelmat hyväksyy koulutuksesta vastaava akatemia tai laitos.
Opetussuunnitelmia hyväksyessään akatemioiden ja laitosten on otettava huomioon ja edistettävä
opintopolkujen monimuotoisuutta Taideyliopiston sisällä.
Opetusohjelma laaditaan siten, että opiskelijat voivat opiskella tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti
ja suorittaa opintonsa yliopistolain 41 ja 42 pykälän mukaisen tavoitteellisen suorittamisajan
puitteissa.
32 § Opetuksen seuranta ja kehittäminen
Akatemiat ja laitokset seuraavat koulutuksen tuloksellisuutta ja kehittävät sen laatua. Niillä on tätä
tarkoitusta varten koulutuksen palautejärjestelmä.
33 § Julkisuus
Yliopiston opetus on julkista (YOL 6 §).
Pääsyä seuraamaan opetusta voidaan rajoittaa opetuksen toteuttamiseen liittyvästä perustellusta
syystä.
5 LUKU – OPISKELU
34 § Opintojen suorittaminen
Tutkinto‐opiskelijalla on oikeus tutkintoon kuuluvien opintojen suorittamiseen.
Tutkintoon voidaan sisällyttää sivuaine‐ tai muita vapaasti valittavia opintoja myös muista
akatemioista tai muista yliopistoista. Tutkinto‐opiskelijan oikeutta opintojen suorittamiseen voidaan
rajoittaa tutkinnon laajuus ja tutkintovaatimukset huomioon ottaen.
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35 § Henkilökohtainen opintosuunnitelma
Perustutkinto‐opiskelijan opiskelee yliopistossa henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti.
Henkilökohtainen opintosuunnitelma perustuu yliopiston tutkintovaatimuksiin ja opetusohjelmaan.
Akatemiat antavat ohjeen henkilökohtaisen opintosuunnitelman laatimisesta, sisällöstä ja
hyväksymisestä.
Jatkotutkinto‐opiskelijat opiskelevat hyväksytyn jatkotutkintosuunnitelman mukaisesti.
36 § Opetukseen Ilmoittautuminen ja osallistuminen
Opetukseen ilmoittaudutaan akatemian tai laitoksen antamien ohjeiden mukaan.
Opiskelijan, joka on ilmoittautunut opetukseen mutta ei pysty siihen esteen vuoksi osallistumaan,
tulee perua ilmoittautuminen.
6 LUKU – OPINTOSUORITUKSET JA TODISTUKSET
37 § Opinnäytteet
Akatemia antaa opinnäytteitä koskevat ohjeet.
38 § Opintosuoritusten arvostelu
Opintosuorituksella tarkoitetaan tutkintovaatimusten ja opetusohjelman mukaista suoritusta.
Opintosuoritusta arvioidaan tutkintovaatimuksissa tai opetusohjelmassa määrätyllä tavalla.
Opintosuoritusten arvostelussa käytetään numeerista asteikkoa nollasta viiteen kokonaislukuina tai
sanallista arviota hyväksytty tai hylätty. Opinnäytteiden arvostelussa noudatetaan akatemian
määräämiä arvosteluasteikkoja. Toisen kotimaisen kielen taidon arvioinnissa käytetään asteikkoa
hylätty, tyydyttävä tai hyvä (valtioneuvoston asetus suomen ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta
valtionhallinnossa 481/2003).
Akatemioiden monijäsenisissä toimielimissä opintosuorituksen arvostelemiseen saavat osallistua
vain sellaiset henkilöt, joilla on samantasoinen tutkinto taikka jotka on otettu professorin tehtävään.
Jos toimielimessä ei ole riittävästi tällaisia jäseniä dekaani määrää toimielimeen tarpeellisen määrän
ehdot täyttäviä lisäjäseniä (Taideyliopiston johtosääntö 22 §).
39 § Opintosuoritusten tulosten ilmoittaminen
Opintosuoritustiedot arvosana mukaan luettuna ovat julkisia. Opiskelijan henkilökohtaisten
ominaisuuksien arviointia sisältävät asiakirjat eivät ole julkisia.
Opintosuoritusten tulokset opinnäytteitä lukuun ottamatta ilmoitetaan opintosuoritusrekisterissä
viimeistään neljän viikon kuluttua opintosuorituksesta. Milloin tulosta ei voi pätevästä syystä
ilmoittaa määräajassa, uusi ilmoittamisajankohta on tiedotettava ennen määräajan päättymistä.
Yliopistolain 44 §:n mukaan opiskelijalla on oikeus saada tieto arvosteluperusteiden soveltamisesta
opintosuoritukseensa. Tieto annetaan pyydettäessä kirjallisesti.
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40 § Opintojen hyväksilukeminen
Akatemia päättää aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta ja opintojen hyväksilukemisesta
yliopiston yhteisten linjausten mukaisesti.
41 § Opintosuoritusten rekisteröinti
Opintosuoritusmerkinnät tallennetaan opintosuoritusrekisteriin.
Opiskelijalla on oikeus saada opintosuoritusote suorittamistaan opinnoista.
42 § Opintosuoritusten vanheneminen
Opintosuoritukset ovat voimassa enintään kymmenen vuotta. Akatemiat voivat päättää lyhyemmästä
voimassaoloajasta.
43 § Opintosuoritusten säilyttäminen
Kirjalliset ja muulla tavoin tallennetut opintosuoritukset säilytetään kulloinkin voimassa olevan
tiedonhallintasuunnitelman mukaan.
44 § Todistukset
Akatemian dekaani antaa todistuksen akatemiassa suoritetusta tutkinnosta.
Rehtori antaa ohjeen tutkintotodistuksista.
7 LUKU – EETTISET OHJEET JA KURINPITO
45 § Eettiset ohjeet
Yliopisto antaa koko yliopistoyhteisöä koskevat eettiset ohjeet toiminnasta yliopistossa. Ohje sisältää
yhdenvertaisuutta sekä häirintää ja epäasiallista kohtelua koskevat linjaukset.
46 § Opintosuoritusvilppi
Opiskelijan tulee opiskelussaan noudattaa hyvää taiteellista ja tieteellistä käytäntöä.
Opintosuoritusvilpin havaitsemiseksi yliopisto voi edellyttää opiskelijalta plagiaatintunnistusohjelman
käytön vaatimia tietoja ja oikeuksia.
Opintosuoritus ja valintakoe hylätään, mikäli opiskelijan todetaan sitä suorittaessaan syyllistyneen
vilppiin. Opintosuorituksen ja valintakokeen hylkäämisestä päättää opintosuorituksen tai
valintakokeen arvioija tai arvioijat opiskelijaa kuultuaan.
47 § Yleinen järjestys
Yliopistossa on noudatettava hyvää järjestystä, eikä muiden turvallisuutta tai hyvinvointia saa
vaarantaa.
Kurinpidosta noudatetaan, mitä yliopistolaissa säädetään (YOL 45–45 a §).
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Yliopisto voi antaa järjestyssäännön sekä muita järjestystä koskevia ohjeita (YOL 41 §).
8 LUKU – MUUTOKSENHAKU OPISKELIJAA KOSKEVIIN PÄÄTÖKSIIN
48 § Oikaisu‐ ja muutoksenhakuoikeus
Opiskelija voi hakea oikaisua tai muutosta häntä koskeviin päätöksiin, joissa käytetään julkista valtaa.
Oikaisumenettelyn alaisia ovat opiskelijavalintaa, opintosuoritusten sekä opin‐ ja taidonnäytteiden
arvostelua sekä hyväksilukemista koskevat päätökset.
Valituskelpoisia ovat tutkinnon myöntämistä, opiskeluoikeuden peruuttamista ja palauttamista,
opiskeluoikeuden jatkamista sekä kurinpitoa koskevat päätökset.
49 § Oikaisu‐ ja muutoksenhakumenettely
Oikaisua haetaan yliopistolta ja muutosta valittamalla päätöksestä Helsingin hallinto‐oikeuteen siten
kuin yliopistolain 82–84 pykälissä säädetään.
Oikaisuratkaisu annetaan aina kirjallisesti.
Yliopisto antaa ohjeen, josta tarkemmat oikaisumenettelyä ja muutoksenhakua koskevat säännöt
käyvät ilmi.
50 § Oikaisu‐ ja muutoksenhakuohjaus
Päätöksen tekijän on liitettävä oikaisumenettelyn alaisiin päätöksiin oikaisuohje ja muutoksenhaun
alaisiin päätöksiin valitusosoitus. Oikaisuohje on julkaistava myös yhdessä valinta‐ ja
opintosuoritustulosten kanssa.
VOIMAANTULO JA SIIRTYMÄSÄÄNNÖKSET
Tämä koulutussääntö tulee voimaan 1. päivänä elokuuta 2020.
Opiskelija, jolla on kaksi tai useampia tutkintoon johtavia opiskeluoikeuksia Taideyliopistossa
viimeistään 1.9.2013 saa pitää nämä oikeutensa. Mikäli opiskelija myöhemmin vastaanottaa uuden
opiskeluoikeuden, sovelletaan tämän säännön 13 pykälää.
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