
  Esimerkkejä opetussuunnitelmateksteistä 

Kielitaitovaatimukset kandidaatin ja maisterin tutkinnoissa 
 

794/2004 Valtioneuvoston asetus yliopistojen tutkinnoista 

6 § 

Kielitaito 

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla 
osoittaa saavuttaneensa: 

1) suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun 
lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin mukaan vaaditaan valtion henkilöstöltä kaksikielisessä viranomaisessa ja 
joka on tarpeen oman alan kannalta; sekä 

2) vähintään yhden vieraan kielen sellaisen taidon, joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja 
kansainvälisessä ympäristössä toimimisen. 

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin 
suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta 
opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta määrää yliopisto. 

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista 
osittain tai kokonaan. 

16 § 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaminen 

Tutkintoa varten opiskelijan on suoritettava vähintään pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden 
syventävät opinnot taikka koulutusohjelman syventävät opinnot sekä tutkintoon mahdollisesti kuuluva 
yliopiston valvoma harjoittelu. Opiskelijan on suoritettava myös riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä ole 
suoritettu alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa. 

Opiskelijan on osoitettava saavuttaneensa tutkinnolle, opinnoille ja opinnäytteelle asetetut tavoitteet sekä 
6 §:ssä tarkoitetun kielitaidon. Opiskelijan on kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä 
opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin kielen taitoa. 

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää 
korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa 
alempaa korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. 

Kun opiskelijalta ei vaadita 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua kielitaitoa, yliopisto määrää kypsyysnäytteen 
kielestä erikseen. 

  

Tämä dokumentti on allekirjoitettu sähköisesti UEF Sign-järjestelmällä / This document has been electronically signed using UEF Sign
kieliopintojen-ops-tekstiesimerkki 150419 4.pdf / 1461091261481110295566111191010031013063135414-f6ca0c1854f976dbe6a7d7bb1516a4ab61acd95e6a14d6f03d6c7b2ad7ed222c / sivu/page 1(5)



  Esimerkkejä opetussuunnitelmateksteistä 

Opetussuunnitelmatekstiluonnos kandidaatin tutkinnon 
kielitaitovaatimuksista 
 

A. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä Suomessa suomen tai ruotsin kielellä: kieli- ja 
viestintäopinnot sekä kypsyysnäyte vaaditaan 

(Tähän lista ko. koulutuksessa vaadituista kieliopinnoista.) 

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Itä-
Suomen yliopiston linjaukset kielitaitovaatimuksista vapauttamisen perusteista ovat akateemisen rehtorin 
päätöksessä xx.xx.xxxxx. 

Kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan vapautetun opiskelijan tutkinnon laajuus ei eroa muista. 
Kieliopintojen tilalle on suoritettava vastaava määrä pää- tai sivuaineen opintoja tai muita opintoja, jotta 
tutkinnon vähimmäisopintopistemäärä tulee täyteen TAI Kieliopintojen tilalle on suoritettava seuraavat 
opinnot: (lista vaadituista). 

Tutkintotodistukseen ja opintorekisteriin kirjataan tieto kieliopinnoista ja kypsyysnäytteen kielestä. 

B. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai on saanut 
koulusivistyksensä ulkomailla: yliopisto päättää vaaditusta kielitaidosta 

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin 
vaatimukset eivät koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin 
kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta 
kielitaidosta määrää yliopisto. 

Opiskelijan on haettava opintojensa alussa päätöstä häneltä vaadittavista kieli- ja viestintäopinnoista sekä 
kypsyysnäytteen kielestä. Hakemus osoitetaan laitoksen tai osaston johtajalle, ja se jätetään 
opintopalveluiden lähipalveluihin. Hakemuksen liitteeksi vaaditaan kopiot peruskoulun ja lukion tai 
vastaavista yleissivistävän koulutuksen todistuksista. 

Päätöksessä kerrotaan, mitä kieli- ja viestintäopintoja opiskelijan on suoritettava, ja millä kielellä hän 
kirjoittaa kypsyysnäytteensä. 

Koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä saaneelta opiskelijalta ja ulkomailla 
koulusivistyksensä saaneelta opiskelijalta vaadittujen kieliopintojen opintopistemäärä voi poiketa suomen- 
tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan kieliopintojen opintopistemäärästä. Tutkinnon 
vähimmäislaajuus on kuitenkin kaikille sama. Kieliopintojen lisäksi opiskelijan on suoritettava riittävä määrä 
pää- tai sivuaineen opintoja tai muita opintoja, jotta tutkinnon vähimmäisopintopistemäärä tulee täyteen 
TAI … on suoritettava seuraavat opinnot: (lista vaadituista). 

Tutkintotodistukseen ja opintorekisteriin kirjataan tieto kieliopinnoista ja kypsyysnäytteen kielestä. 
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  Esimerkkejä opetussuunnitelmateksteistä 

Opetussuunnitelmatekstiluonnos maisterin tutkinnon 
kielitaitovaatimuksista 
Kielitaito osoitetaan yleensä alemmassa korkeakoulututkinnossa. Opiskelijalta, jonka koulusivistyskieli on 
suomi tai ruotsi, voidaan kuitenkin joissain tilanteissa vaatia kielitaidon osoittamista ylemmässä 
korkeakoulututkinnossa. 

A. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä Suomessa suomen tai ruotsin kielellä: kielitaidon 
osoittaminen sekä kypsyysnäyte vaaditaan alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon 

A1) Opiskelijan suorittamaan alempaan korkeakoulututkintoon sisältyvät kieli- ja viestintäopinnot sekä 
kypsyysnäyte: 

Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan, joka on osoittanut alemmassa 
korkeakoulututkinnossa yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetussa valtioneuvoston 
asetuksessa (794/2004, 6 §) vaaditun kielitaidon, ei tarvitse osoittaa kielitaitoa ylemmässä 
korkeakoulututkinnossa.  Mikäli ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy muita pakollisia kieliopintoja, 
niistä määrätään opetussuunnitelmassa.  

Opiskelijan ei tarvitse osoittaa suomen tai ruotsin kielen taitoa samalla kielellä suoritettavaa ylempää 
korkeakoulututkintoa varten annettavassa kypsyysnäytteessä, kun hän on osoittanut kielitaitonsa alempaa 
korkeakoulututkintoa varten antamassaan kypsyysnäytteessä. 

Tutkintotodistukseen kirjataan tieto alempaa korkeakoulututkintoa varten annetun kypsyysnäytteen 
kielestä ja alemmassa tutkinnossa osoitetusta kielitaidosta. 

A2) Opiskelijan suorittamaan alempaan korkeakoulututkintoon ei sisälly kieli- ja viestintäopintoja eikä 
kypsyysnäytettä: 

Suomessa suomen- tai ruotsinkielisen koulusivistyksen saaneen opiskelijan tulee osoittaa yliopistojen 
tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetussa valtioneuvoston asetuksessa (794/2004, 6 §) vaadittu 
kielitaito osana maisterin tutkintoa, ellei vastaavia opintoja sisälly alempaan tutkintoon. Hänen on myös 
kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä opinnäytteen alaan sekä suomen tai ruotsin 
kielen taitoa. 

Opiskelijalta vaaditaan pääsääntöisesti samat kieli- ja viestintäopinnot, jotka saman pääaineen tai 
koulutusohjelman opiskelijat suorittavat kandidaatintutkintoonsa. Vaadittavat kieli- ja viestintäopinnot 
kirjataan maisterin tutkinnon opetussuunnitelmaan. Mikäli ylempään korkeakoulututkintoon sisältyy muita 
pakollisia kieliopintoja, niistä määrätään opetussuunnitelmassa 

Yliopisto voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta 
annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentissa säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. Itä-
Suomen yliopiston linjaukset kielitaitovaatimuksista vapauttamisen perusteista ovat akateemisen rehtorin 
päätöksessä xx.xx.xxxxx. 

Tutkintotodistukseen ja opintorekisteriin kirjataan tieto kieliopinnoista ja kypsyysnäytteen kielestä. 

B. Opiskelija, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai on saanut 
koulusivistyksensä ulkomailla: kielitaidon osoittamista opinnoilla tai kypsyysnäytteellä ei vaadita. 

Julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 6 §:n 1 momentin 
vaatimukset eivät koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin 
kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta ei vaadita 
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  Esimerkkejä opetussuunnitelmateksteistä 

kyseisten kielten kielitaidon osoittamista opinnoilla tai kypsyysnäytteellä. Kansainvälisen maisteriohjelman 
opiskelijalta vaadittavista kieliopinnoista ja kypsyysnäytteestä määrätään kuitenkin opetussuunnitelmassa.  

Tutkintotodistukseen ja opintorekisteriin kirjataan tieto kypsyysnäytteen kielestä. 
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