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Kieli- ja viestintäopintojen 
hyväksilukeminen Taideyliopistossa  
 
Opiskelijan on mahdollista hakea hyväksilukemista muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa 

korkeakoulussa suoritetuille kieli- ja viestintäopinnoille ja korvata niillä akatemioiden 

tutkintoihin sisältyviä kieli- ja viestintäopintoja. Lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus hakea 

korvaavuutta lukion A-englannin eximia- tai laudatur-arvosanalla suoritetusta 

ylioppilastutkinnon kokeesta. Sibelius-Akatemian laulun opiskelijat voivat lisäksi korvata 

kandidaatin tutkintoonsa sisältyviä pakollisia italian ja saksan opintoja lukio-opinnoilla.  

 

Aiemmin suoritettuja kieli- ja viestintäopintoja arvioitaessa kriteereinä ovat opintosuoritusten 

osaamistavoitteet, vaativuustaso ja laajuus. Päätöksen tutkintoon sisältyvien kieli- ja 

viestintäopintojen korvaamisesta muualla suoritetuilla opinnoilla tekee kielten vastuulehtori.  

 

 

Seuraavat suoritukset hyväksytään korvaamaan tutkintoon sisältyviä kieli- ja 

viestintäopintoja:  

 

 

1 Opinnot kotimaisissa korkeakouluissa  

 

Jos opiskelija on suorittanut asetuksen 794/2004 mukaiset kieliopinnot osana toisessa 

kotimaisessa korkeakoulussa suoritettavaa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa, 

opinnot hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä. 

 

Vieraan kielen, vähintään 25 opintopisteen laajuiset, yliopistotasoiset kieliopinnot 

korvaavat Taideyliopiston pakolliset vieraan kielen opinnot. 

 

Kotimaisissa kielissä (suomi/ruotsi) suoritetut 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot 

(oikeuttaa arvosanaan tyydyttävä taito) tai 45 opintopisteen laajuiset aineopinnot (oikeuttaa 

arvosanaan hyvä taito) korvaavat toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon 

opinnot.  

 

Suomessa ruotsin kielellä suoritettu korkeakoulututkinto antaa hyvän suullisen ja kirjallisen 

taidon ruotsissa toisena kotimaisena kielenä (tai vastaavasti suomen kielellä suoritettu 

korkeakoulututkinto suomen kielessä). Suomessa vieraalla kielellä suoritettu 

korkeakoulututkinto korvaa vieraan kielen opinnot.  

 

Toisessa kotimaisessa korkeakoulussa suoritetut viestinnän opinnot (äidinkielen opinnot 

suomen tai ruotsin kielessä) korvaavat vastaavat suoritukset sellaisenaan vähäisten 

laajuuserojen estämättä. Myös suoritettu kirjallinen opinnäytetyö korvaa kirjallisen 

viestinnän opinnot. 

 

 

2 Opinnot ulkomaisissa korkeakouluissa  

 

Ulkomailla suoritetuilla opinnoilla pakollisia kieliopintoja korvattaessa kriteereinä ovat 

opintosuoritusten sisällöllinen vastaavuus, vaativuustaso ja laajuus. Jos opiskelija on 

osoittanut tavoitetutkintoonsa vaadittavaa osaamista suorittamalla saman tasoiset ja 

osaamistavoitteiltaan vastaavat kieliopinnot ulkomaisessa korkeakoulussa, opinnot 

hyväksiluetaan sellaisinaan vähäisten laajuuserojen estämättä.  

 

Ulkomailla suoritettu vieraskielinen korkeakoulututkinto korvaa vieraan kielen opinnot ja 

ruotsin kielellä suoritettu korkeakoulututkinto toisen kotimaisen kielen (ruotsi) opinnot.  

 

Ulkomaisessa yliopistossa suoritetut vieraan kielen vähintään 25 opintopisteen laajuiset 

kieliopinnot korvaavat vastaavan vieraan kielen opinnot.  
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Kansainvälisessä vaihdossa (esim. Erasmus, Nordplus) suoritetut vieraan kielen opinnot 

hyväksiluetaan joko korvaamaan pakollisia kieliopintoja tai tutkinnon vapaavalintaisiksi 

opinnoiksi riippuen kieliopintojen osaamistavoitteista, vaativuustasosta ja laajuudesta. 

Vapaavalintaisten opintojen sisällyttäminen tutkintoihin tapahtuu akatemioiden 

koulutusohjelmissa.  

 

 

3 Opinnot lukiossa  

 

Ylioppilastutkinnon laudatur- tai eximia-arvosana pitkässä englannin kielessä (A-englanti) 

suomalaisessa ylioppilastutkinnossa korvaa englannin kielen opinnoista 2 opintopistettä. 

Opiskelijan tulee suorittaa korvatun suorituksen lisäksi 3 op:n laajuiset alakohtaiset 

opinnot. Myös suoritettu IB-tutkinto korvaa englannin kielen opinnoista 2 opintopistettä. 

 

Lukiossa suoritetut vähintään kolmen oppikurssin laajuiset saksan tai italian kielen (B3-

kieli) opinnot tai vastaavan laajuiset ja -tasoiset suoritukset korkeakoulussa korvaavat 

Saksan kieli 1 tai Italian kieli 1 -kurssit (4 op) Sibelius-Akatemian laulun opiskelijoille.  

 

Lukiossa suoritetut vähintään viiden saksan tai italian oppikurssin laajuiset (B3-kieli) 

opinnot tai hyväksytty suoritus ylioppilaskirjoituksissa tai vastaavan laajuiset suoritukset 

korkeakoulussa korvaavat Saksan kieli 1 tai Italian kieli 1 -kurssit (4 op) ja Saksan kieli 2 

tai Italian kieli 2 -kurssit (5 op) Sibelius-Akatemian laulun opiskelijoille.  

 

 

4 Kielikokeet  

 

Ulkomaisia kielikokeita (esim. DALF, IELTS, TOEFL, Cambridge jne.), kotimaisia 

kielikokeita tai yksityisissä kielikouluissa tai vastaavissa suoritettuja opintoja ei hyväksytä 

korvaaviksi suorituksiksi, vaan opiskelijan tulee osoittaa kielitaitonsa Taideyliopiston 

järjestämissä näyttökokeissa, joissa mitataan omalla alalla tarvittavaa kielitaitoa. 

Poikkeuksena ovat valtionhallinnon kielitutkinto ja yleisen kielitutkinnon (YKI) vähintään 

perustason 2 (A2) suoritus, jotka vastaavat Suomi 1 -opintojakson (4 op) 

osaamistavoitteita.  

 

 

5 Muulla tavoin hankitun osaamisen osoittaminen  

 

Tutkinto-opiskelijat suorittavat toisen kotimaisen kielen, vieraan kielen ja viestinnän 

opinnot pääasiallisesti Taideyliopiston järjestämillä kursseilla tai näyttökokeilla tai hakevat 

hyväksilukemista vastaaville yliopistoissa tai ammattikorkeakouluissa aiemmin 

suorittamilleen kieli- ja viestintäopinnoille. Muulla tavoin hankitun kieli- ja viestintätaidon 

(työkokemus, työpaikkojen järjestämä koulutus yms. non-formaali ja informaali 

osaaminen) osaamisen opiskelija voi osoittaa Taideyliopiston järjestämissä näyttökokeissa.  

 

 

6 Arviointi  

 

Tutkintoon kuuluvia pakollisia kieli- ja viestintäopintoja hyväksyttäessä Taideyliopistossa 

käytetään arvosteluasteikkoa hylätty–hyväksytty. Poikkeuksena on toisen kotimaisen 

kielen kirjallinen ja suullisen taidon suoritukset, joiden arviointiasteikko on TT = 

tyydyttävät tiedot (numeroarviointina 1–3/5) ja HT = hyvät tiedot (numeroarviointina 4–

5/5).  

 

Mikäli hyväksiluettavaksi haetun kotimaisen kielen suorituksen arviointiasteikko ei ole 

suoraan verrattavissa Taideyliopiston toisen kotimaisen kielen suorituksen arvioinnissa 

käytettävään asteikkoon, saa opiskelija arvosanaksi TT.  
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7 Kieliopintojen vanheneminen  

 

Tutkintoon kuuluvien pakollisten kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemista haettaessa 

suoritus, jolla haetaan korvaavuutta, saa olla suoritettu enintään 10 vuotta aikaisemmin. 

Sitä vanhemmat suoritukset katsotaan vanhentuneiksi. Mikäli suoritus on vanhempi, tulee 

opiskelijan osoittaa kielitaitonsa Taideyliopiston järjestämissä näyttökokeissa tai 

osallistumalla kurssille tai muulla kielten opettajan kanssa sovittavalla 

hyväksilukemismenettelyllä.  

 

 

8 Hyväksilukemisen hakeminen ja muutoksenhaku  

 

Kieli- ja viestintäopintojen korvaavuutta haetaan hyväksilukemislomakkeella. Hakemuksen 

liitteenä tulee olla oikeaksi todistettu jäljennös kieli- ja viestintäopintojen suorituksista 

(suomen-, ruotsin- tai englanninkielinen kopio opintosuoritusotteesta, todistuksesta tai 

vastaavasta). Hakemus toimitetaan kielten suunnittelijalle, jolta saa myös lisätietoja kieli- 

ja viestintäopintojen korvaavuuksista.  

 

Päätöksen hakemukseen antaa kielten vastuulehtori. Päätöksen mukaisesti korvatut 

opintopisteet rekisteröidään opiskelijalle opiskelijarekisteriin, mikä toimii samalla 

kirjallisena ilmoituksena päätöksestä. Mahdollisesti vaadittavista täydentävistä 

suorituksista ja siitä, että päätös poikkeaa opiskelijan hakemasta, ilmoitetaan opiskelijalle 

sähköpostitse. Hylätystä päätöksestä perusteluineen tiedotetaan opiskelijalle kirjallisesti 

sähköpostitse.  

 

Hyväksilukemispäätökseen tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen suullisesti tai 

kirjallisesti oikaisua hyväksilukemispäätöksen tehneeltä. Oikaisu on tehtävä 14 päivän 

kuluessa siitä ajankohdasta, josta opiskelijalla on ollut tilaisuus saada päätös ja sen 

perustelut tietoonsa. Oikaisupyynnön johdosta tehtyyn päätökseen tyytymätön voi saattaa 

asian Taideyliopiston tutkintolautakunnan käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun hän 

on saanut tiedon päätöksestä oikaisupyyntöönsä.  

 

 

9 Voimaantulo  

 

Tämä päätös astuu voimaan 1.6.2021, ja se korvaa aiemman rehtorin päätöksen 

kieliopintojen korvaamisesta (5.12.2017).  

 

Päätös:  

Esityksen mukaan.  

 

 

From: Väkevä Lauri <lauri.vakeva@uniarts.fi>  

Sent: maanantai 24. toukokuuta 2021 8.03 

To: Järvinen Pilvi <pilvi.jarvinen@uniarts.fi> 

Subject: RE: Kieli- ja viestintäopintojen AHOT, vararehtorin päätös 

 

Allekirjoitan oheisen päätöksen kieli- ja viestintäopintojen hyväksilukemisesta 

Taideyliopistossa. 

 

Järvenpäässä 24.5.2021 

 

 

Lauri Väkevä 

Vararehtori (koulutus) 

Taideyliopisto 

p. +358 40 7104317 

lauri.vakeva@uniarts.fi 

mailto:lauri.vakeva@uniarts.fi

