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Valtioneuvoston asetus
yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvoston ase-

tuksen 20 ja 26 §:n muuttamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti
muutetaan yliopistojen tutkinnoista ja erikoistumiskoulutuksista annetun valtioneuvos-

ton asetuksen (794/2004) 20 ja 26 §, sellaisena kun niistä 26 § on asetuksessa 1439/2014,
seuraavasti:

20 §

Opettajankoulutuksen rakenne

Kasvatustieteen maisterin tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä 19 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu luokanopettajakoulutus, erityisopettajan koulutus ja opinto-ohjaajan koulu-
tus. Osa näihin koulutuksiin kuuluvista opinnoista voidaan suorittaa kandidaatin tutkintoon
johtavassa koulutuksessa, joka on maisterin tutkinnon pohjana. Kasvatustieteen kandidaatin
tutkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä varhaiskasvatuksen opettajan koulutus.

Varhaiskasvatuksen opettajan koulutukseen kuuluu 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut
varhaiskasvatuksen tehtäviin ja esiopetukseen ammatillisia valmiuksia antavat opinnot,
luokanopettajan koulutukseen perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonai-
suuksien monialaiset opinnot, erityisopettajan koulutukseen erityisopetuksen tehtäviin
ammatillisia valmiuksia antavat opinnot ja opinto-ohjaajan koulutukseen oppilaanohjauk-
sen ja opinto-ohjauksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Samassa mo-
mentissa tarkoitetut opettajan pedagogiset opinnot kuuluvat kaikkiin edellä lueteltuihin
koulutuksiin varhaiskasvatuksen opettajan koulutusta lukuun ottamatta.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja voidaan sisällyttää
kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintojen lisäksi muuhun soveltuvaan alempaan
ja ylempään korkeakoulututkintoon tai niitä voidaan suorittaa myös erillisinä tutkinnon
suorittamisen jälkeen.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen voi sisältyä aineenopettajan
koulutus, johon kuuluvat 19 §:n 1 momentissa tarkoitetut yhden tai kahden opetettavan ai-
neen opinnot sekä opettajan pedagogiset opinnot. Opintoja voidaan suorittaa sekä tutkin-
toon kuuluvina että erillisinä. Osa aineenopettajan koulutukseen kuuluvista opinnoista
voidaan suorittaa alempaan korkeakoulututkintoon johtavassa koulutuksessa, joka on
ylemmän korkeakoulututkinnon pohjana.

26 §

Todistukset

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan alemmasta ja ylemmästä korkea-
koulututkinnosta tutkintotodistuksen, josta tulee käydä ilmi:
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1) tutkintonimike ja koulutusala;
2) tutkinnon pääaine tai siihen rinnastettava kokonaisuus taikka koulutusohjelma;
3) tutkintoon mahdollisesti sisältyvä erikoistumiskoulutus;
4) tutkinnon keskeinen sisältö;
5) opiskelijan osoittama kielitaito; kielitaitoa merkittäessä on otettava huomioon suo-

men ja ruotsin kielen taidon osoittamisesta valtionhallinnossa annetun valtioneuvoston
asetuksen (481/2003) 19 §.

Yliopiston jatkokoulutuksena suoritetusta tutkinnosta antamaan todistukseen sovelle-
taan, mitä 1 momentin 1–4 kohdassa säädetään.

Yliopistolain 11 §:n 2 momentin mukaisesta muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä
suoritetusta tutkinnosta annetaan myös suomen- tai ruotsinkielinen tutkintotodistus ja ase-
tuksen liitteessä olevan suomen- tai ruotsinkielisen tutkintonimikkeen lisäksi liitteessä
mainittu englanninkielinen tutkintonimike.

Jos tutkintoon johtava koulutus on järjestetty 3 §:n 2 momentin mukaisesti yhteen tai
useampaan tutkintoon johtavana koulutuksena yhdessä yhden tai useamman suomalaisen
tai ulkomaisen yliopiston kanssa, todistuksesta tulee käydä ilmi saman koulutuksen perus-
teella myönnettävät muut tutkinnot ja tutkintotodistukset sekä tutkinnon myöntäneet muut
yliopistot.

Yliopisto antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan erikoistumiskoulutuksesta todistuk-
sen. Todistuksesta tulee käydä ilmi erikoistumiskoulutuksen nimi ja koulutuksen keskei-
nen sisältö.

Yliopisto antaa henkilölle, joka on suorittanut yliopistossa tutkinnon tai opintoja, tut-
kintotodistukseen tai todistukseen erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitetun liitteen.
Liitteessä annetaan riittävät tiedot yliopistosta samoin kuin tutkintotodistuksessa tai todis-
tuksessa tarkoitetuista opinnoista ja opintosuorituksista sekä niiden tasosta ja asemasta
koulutusjärjestelmässä.

Yliopisto antaa pyynnöstä opiskelijalle todistuksen tämän suorittamista opinnoista
myös opiskelun kestäessä.

Jos tutkintoon sisältyy 19 §:ssä tarkoitettuja opettajankoulutuksen opintoja, tutkintoto-
distukseen merkitään opintojen tuottama opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuk-
sista annetussa asetuksessa (986/1998) tarkoitettu kelpoisuus tai varhaiskasvatuslaissa
(540/2018) tarkoitettu kelpoisuus.

Yliopisto, jossa voidaan suorittaa 19 §:ssä tarkoitettuihin opettajankoulutuksen opintoi-
hin kuuluva opintosuoritus, voi hakemuksesta antaa todistuksen siitä, että hakija on muul-
la tavalla kuin säädettyihin kelpoisuusvaatimuksiin kuuluvilla opinnoilla osoittanut hank-
kineensa opintosuoritusta vastaavat tiedot ja taidot. Yliopisto voi asettaa todistuksen an-
tamisen ehdoksi, että hakija suorittaa täydentäviä opintoja.

————
Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.
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