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1 KOULUTUSTEHTÄVÄ
1 § Johdanto
Tällä tutkintosäännöllä annetaan Metropolia Ammattikorkeakoulun sisäisiä määräyksiä ja ohjeita
ammattikorkeakoululain (932/2014) ja valtioneuvoston ammattikorkeakouluista antaman asetuksen
(1129/2014) määrittelemän koulutustehtävän toteuttamiseen.
Tutkintosääntöä täydennetään ohjeilla, joiden valmistelu ja päivittäminen ja hyväksyminen määritellään
kussakin ohjeessa erikseen. Tutkintosäännön hyväksyy Metropolia Ammattikorkeakoulun rehtori.
2 § Metropolia Ammattikorkeakoulu
Valtioneuvosto on toimiluvalla 11.12.2014 myöntänyt Metropolia Ammattikorkeakoululle (myöhemmin
Metropolia) ne koulutusvastuut, joissa voidaan järjestää tutkintoon johtavaa koulutusta. Koulutusvastuut,
niiden täsmennykset ja tutkintonimikkeet ovat liitteessä 1.
Metropolian opetuskieli on suomi, mutta opetusta voidaan järjestää opetussuunnitelmien mukaisesti myös
muilla kielillä.
3 § Tutkintoon johtavat opinnot
Metropoliassa voidaan suorittaa ammattikorkeakoulututkintoja ja ylempiä ammattikorkeakoulututkintoja
toimilupapäätöksen määrittelemissä koulutusvastuissa. Koulutusvastuiden opetus toteutetaan tutkintoohjelmissa opetussuunnitelmien osaamistavoitteiden mukaisesti.
Tutkintoon johtavien koulutusten opetussuunnitelmat hyväksyy rehtori. Suunnitelmissa on otettu
huomioon kansalliset ja eurooppalaisen korkeakoulualueen kehittämiseen liittyvät vaatimukset.
Opetussuunnitelmien kuvaamisessa ja opintojen mitoituksessa noudatetaan yhteisiä periaatteita, jotka
helpottavat koulutusten vertailua kansallisesti ja kansainvälisesti.
Oppimiseen liittyvät osaamistavoitteet, sisällöt ja niiden laajuudet määritellään opintokokonaisuuksissa ja
opintojaksoilla. Opiskelumuodot ja muut suorituksiin liittyvät asiat ovat luettavissa Metropolian opintooppaasta.
Opintojen tarjonnassa ja mitoituksessa käytetään ECTS-pisteytystä, jonka mukaisesti yksi lukukausi
tuottaa 30 opintopistettä. Opintopisteellä tarkoitetaan opiskelijan opintojakson suorittamiseen käyttämää
keskimäärin 27 tunnin työpanosta, johon lasketaan kaikki opintojakson edellyttämä työ.

4 § Muut kuin tutkintoon johtavat opinnot
Avoin ammattikorkeakouluopetus sekä erilliset opinnot
Avoin ammattikorkeakouluopetus ja erilliset opinnot ovat ammattikorkeakoulun tutkintovaatimusten
mukaista opetusta. Avoimena ammattikorkeakouluopetuksena tai muutoin erillisinä opintoina voidaan
suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon kuuluvia opintoja,
joiden opetustarjonta muodostuu ajallisesti rajatuista ammattikorkeakoulun erikseen nimeämistä
opintokokonaisuuksista ja opintojaksoista. Avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ja erilliset opinnot
ovat maksullisia. Erillisiin opintoihin voidaan asettaa valintaperusteita.
Erikoistumiskoulutus
Erikoistumiskoulutus on korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi tarkoitettua, jo työelämässä
toimineille suunnattua ammatillista kehittymistä ja erikoistumista edistävää koulutusta, jonka tavoitteena
on tuottaa osaamista sellaisilla asiantuntijuuden aloilla, joilla ei ole markkinaehtoisesti toteutettua
koulutustarjontaa. Erikoistumiskoulutusten laajuus on vähintään 30 opintopistettä.
Erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta ammattikorkeakoulu antaa todistuksen.
Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille
Maahanmuuttajille suunnatun maksuttoman ammattikorkeakouluopintoihin valmentavan koulutuksen
tavoitteena on antaa kielelliset ja muut tarvittavat valmiudet ammattikorkeakouluopintoja varten.
Edellisten lisäksi voidaan järjestää täydennys- ja lisäkoulutusta.
2 OPISKELIJAVALINTA JA OPISKELIJAKSI OTTAMINEN
5 § Tutkinto-opiskelijaksi ottaminen yhteishaun kautta
Metropolian rehtori päättää yhteishaun opiskelijavalinnan perusteista ja vastaa niiden toteutumisesta.
Osa opiskelupaikoista varataan niille hakijoille, jotka eivät ole aikaisemmin suorittaneet Suomen
koulutusjärjestelmän mukaista korkeakoulututkintoa eivätkä vastaanottaneet korkeakoulututkintoon
johtavaa opiskelupaikkaa. Opiskelupaikkoja ei kuitenkaan varata valittaessa opiskelijoita vieraskieliseen
koulutukseen tai sellaiseen rajatulle kohderyhmälle suunnattuun koulutukseen, johon hakevien
kelpoisuuden ammattikorkeakoulu on määritellyt erikseen taikka koulutukseen, johon
ammattikorkeakoulu valitsee niin pienen määrän opiskelijoita, että paikkojen varaaminen asettaisi hakijat
kohtuuttomasti eriarvoiseen asemaan. Opiskelupaikkakiintiöt määritellään hakukohteittain.
Hakeutumismahdollisuudet turvataan myös korkeakoulututkinnon suorittaneille ja opiskelupaikan
vastaanottaneille henkilöille.
Opetushallitus perii muun kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion tai Sveitsin
koulutusjärjestelmän mukaisen koulutuksen perusteella hakevilta lukukausikohtaisen hakemuksen
käsittelymaksun. Maksun suorittaminen on hakemuksen käsittelemisen edellytys.
Vieraskieliseen koulutukseen hakevilta voidaan edellyttää kansainvälisten maksullisten testien
suorittamista.
Metropolia antaa sosiaali- ja terveysalaa opiskelemaan pyrkivälle tiedon terveydentilaa ja toimintakykyä
koskevista vaatimuksista. Opiskelijaksi ei voida ottaa henkilöä, joka ei terveydentilaltaan tai
toimintakyvyltään ole kykenevä opintoihin liittyviin käytännön tehtäviin tai harjoitteluun. Opiskelijaksi
ottamisen esteenä voi olla myös aikaisempi opiskelupaikan peruutuspäätös.

Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava sitovasti opiskelupaikan vastaanottamisesta opetus- ja
kulttuuriministeriön määräämään ajankohtaan mennessä. Opiskelijavalinta on ehdollinen siihen asti
kunnes haun perusteena käytetyt tutkinto- ja työtodistukset on tarkastettu.
Opiskelijaksi hakenut voi hakea Metropolian oikeusturvalautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi
ottamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa valinnan tulosten julkistamisesta. Metropolian
oikeusturvalautakunnan päätöksestä opiskelijalla on oikeus hakea muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
6 § Tutkinto-opiskelijaksi ottaminen erillisvalinnan kautta
Rehtori päättää erillisvalintojen perusteista.
Opiskelijaksi hyväksytyn on ilmoitettava sitovasti opiskelupaikan vastaanottamisesta Metropolian
määräämään ajankohtaan mennessä.
6.1 Opiskelijaksi ottaminen avoimessa korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintojen perusteella
Avoimessa korkeakoulussa vähintään 60 opintopistettä tutkintoon soveltuvia opintoja suorittaneet voivat
hakea ammattikorkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen erillisvalinnan kautta. Avoimessa
korkeakouluopetuksessa suoritettujen opintojen perusteella hakevalta ei vaadita
ammattikorkeakoululaissa määriteltyä hakukelpoisuutta. Tarkemmat valintaperusteet ja hakuajat
määritellään erillisessä ohjeessa.
6.2 Siirto-opiskelijaksi ottaminen
Siirto-opiskelijaksi voidaan ottaa henkilö, jonka opiskeluoikeus siirtyy korkeakoulusta toiseen tai
korkeakoulun sisällä koulutuksesta toiseen siten, että tavoitetutkintoon liitettävä tutkintonimike vaihtuu.
Siirto-opiskelijaksi ottaminen on aina Metropolian harkinnassa. Samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin
sovelletaan yhdenmukaisia valintaperusteita. Tutkinto-ohjelma määrittelee tarvittaessa tarkemmat
valintakriteerit. Tarkemmat valintaperusteet ja hakuajat määritellään erillisessä ohjeessa.
Kun opiskelija ottaa vastaan siirtohaussa tarjotun uuden opiskeluoikeuden, hän menettää samalla siirron
perusteena olevan aiemman opiskeluoikeutensa.
Jokaiselle siirtyvälle opiskelijalle laaditaan viimeistään ensimmäisen opiskelulukukauden aikana
henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja jaksot.
6.3 Erikoistumiskoulutukseen ottaminen
Erikoistumiskoulutukseen voidaan ottaa opiskelijaksi se, joka on suorittanut soveltuvan
korkeakoulututkinnon tai jolla ammattikorkeakoulu katsoo olevan riittävät tiedot ja taidot opintoja varten.
Tarkemmat valintaperusteet ja hakuajat määritellään erillisessä ohjeessa.
7 § Ammatilliseen pääaineeseen (tarjottaviin opintopolkuihin) hyväksyminen
Tutkintojen eri ammatillisten pääaineiden ja polkujen opiskelijavalinnoista päättää tutkinto-ohjelmista
vastaava päällikkö. Ammatillinen pääaine toteutetaan, mikäli siihen voidaan valita riittävä määrä
opiskelijoita. Valintatilanteessa kriteereinä toimivat ensisijaisesti opiskelijan aiemmat opintosuoritukset ja
opintomenestys.
8 § Ammatillisen pääaineen vaihto

Tutkinto-ohjelmassa voi hakea ammatillisen pääaineen (opintopolun) vaihtoa. Valintatilanteessa
kriteereinä toimivat ensisijaisesti opiskelijan aiemmat opintosuoritukset ja opintomenestys. Ammatillisen
pääaineen tai toimipisteen vaihto ei edellytä sisäistä siirtomenettelyä. Ammatillisen pääaineen ja
toimipisteen vaihtamisesta päättää tutkinto-ohjelmista vastaava päällikkö.
Jokaiselle ammatillista pääainetta (opintopolkua) vaihtavalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen
opintosuunnitelma (HOPS), josta ilmenevät suoritettavat opintokokonaisuudet ja -jaksot.
9 § Vaihto-opiskelijaksi ottaminen
Vaihto-opiskelijaksi hyväksytään opiskelijoita ainoastaan niistä ulkomaisista korkeakouluista, joiden
kanssa Metropolialla on voimassa oleva opiskelijavaihtosopimus.
Metropolia ei hyväksy vaihto-opiskelijaksi hakijaa, jos hänelle ei voida tarjota lähtökorkeakoulussa
suunniteltuja opintoja. Lisäksi tutkinto-ohjelmat voivat asettaa omia vaatimuksiaan vaihto-opiskelijaksi
hyväksymiselle.
3 ILMOITTAUTUMINEN JA OPISKELUOIKEUS
10 § Lukuvuosi
Metropolian lukuvuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. jakautuen viiteen periodiin.
11 § Ilmoittautuminen läsnä- tai poissaolevaksi opiskelijaksi
Opiskelijan on joka lukuvuosi ilmoittauduttava läsnä olevaksi tai poissa olevaksi 1.-31.5. välisenä aikana.
Opiskelija voi muuttaa kevätlukukaudelle tekemäänsä ilmoittautumista 1. - 10.1. välisenä aikana. Vain
tutkintoon johtavassa koulutuksessa opiskelevalla on lain sallima poissaolo-oikeus. Metropolia ei järjestä
erikseen opintoja, jotka ovat muuttuneet tai loppuneet opiskelijan poissaolon aikana.
Opiskelijaksi hyväksytyn, joka ottaa vastaan opiskelupaikan, tulee ilmoittautua Metropolian määräämällä
tavalla, minkä jälkeen hänet merkitään opiskelijaksi.
Otettuaan opiskelupaikan vastaan opiskelija voi ilmoittautua poissa olevaksi, jos hän ensimmäisenä
lukuvuonna:
1) suorittaa asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun
lain mukaista palvelua;
2) on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai
3) on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan opintojaan.
1.8.2015 ja sen jälkeen aloittaneet opiskelijat
Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu asevelvollisuuslain, siviilipalveluslain tai
naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain mukaisen palvelun suorittamisesta taikka äitiys-,
isyys- tai vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen suorittamisaikaan ei lasketa myöskään muuta
enintään kahden lukukauden pituista poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi.
Ennen 1.8.2015 opintonsa aloittaneet opiskelijat
Ennen 1.8.2015 opintonsa aloittanut opiskelija voi tekemänsä poissaoloilmoituksen perusteella olla poissa
yhteensä kahden lukuvuoden ajan, jota ei lasketa opintojen suorittamisaikaan.

12 § Opiskeluoikeusaika
Kokopäiväopiskelijalla on oikeus suorittaa ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään
ammattikorkeakoulututkintoon johtavat opinnot yhtä vuotta niiden tavoitteellista suorittamisaikaa
pidemmässä ajassa. Opiskeluoikeusaika alkaa, kun hakija on ottanut opiskelupaikan vastaan.
Opinnot voidaan toteuttaa myös niiden laajuutta pidemmässä ajassa, jolloin opiskelija on muu kuin
kokopäiväopiskelija.
Siirto-opiskelijan oikeus suorittaa tutkinto määräytyy siirrossa saadun uuden opiskeluoikeuden tutkinnon
suorittamisajan perusteella. Tutkinnon suorittamisaikaan lasketaan myös se läsnä ja poissaoloaika, jonka
opiskelija on käyttänyt siirron perusteena olevan aiemman opiskeluoikeuden mukaiseen opiskeluun.
Erikoistumiskoulutuksen, avoimen ammattikorkeakoulun ja erillisten opintojen opiskelijat saavat
ajallisesti ja sisällöllisesti rajatusti opinto-oikeuden.
Erikoistumisopintojen laajuus on 30 - 60 opintopistettä. Erikoistumisopinnot voi suorittaa yhtä vuotta
niiden laajuutta pidemmässä ajassa. Erikoistumisopintojen opiskeluoikeusaika voidaan tarvittaessa
määritellä myös niiden toteutustavan mukaan.
13 § Harkinnanvarainen lisäaika
Metropolia voi myöntää hakemuksesta opiskelijalle lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseksi, jos
opiskelija esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojensa saattamiseksi loppuun.
Suunnitelmassa opiskelijan tulee yksilöidä suoritettavat opinnot ja aikataulu tutkinnon loppuun
saattamiseksi.
Opiskeluoikeutta jatketaan, jos opiskelijalla huomioon ottaen hänen voimassa olevien ja puuttuvien
opintosuoritustensa määrä ja laajuus sekä aikaisemmat päätökset lisäajan myöntämisestä, on mahdollisuus
saattaa opintonsa loppuun kohtuullisessa ajassa. Lisäaikaa myönnettäessä otetaan huomioon opiskelijan
elämäntilanne.
Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen 50 euron maksu.
14 § Opiskeluoikeuden menettäminen
Opiskelija menettää opiskeluoikeutensa, jos ei ole ilmoittautunut lukuvuodelle tai joka ei ole suorittanut
opintojaan opiskeluoikeusajassa samoin kuin opiskelija, jolle ei ole myönnetty lisäaikaa opintojen
loppuun saattamiseen. Jos tällainen opiskelija haluaa myöhemmin aloittaa opintonsa tai jatkaa niitä,
hänen on haettava ammattikorkeakoululta oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. Hakemus voidaan tehdä
osallistumatta yhteishakuun tai erillisvalintoihin.
Hakemuksen käsittelystä peritään asetuksen mukainen 50 euron maksu.
Opiskelija voi hakea Metropolian oikeusturvalautakunnalta kirjallisesti oikaisua opiskeluoikeuden
palauttamista koskevaan päätökseen 14 päivän kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Metropolian
oikeusturvalautakunnan päätöksestä opiskelijalla on oikeus hakea muutosta valittamalla Helsingin
hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
15 § Opiskeluoikeuteen liittyviä erityismääräyksiä sosiaali- ja terveysalalla
Jos opiskelija kieltäytyy Metropolian edellyttämistä terveydentilaan ja toimintakykyyn kohdistuvista
tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen saakka, kunnes hän
suostuu edellä mainittuihin tarkastuksiin ja tutkimuksiin.

Metropolia voi vaatia opiskelijalta nähtäväksi rikostaustaotteen siinä tapauksessa, että opiskelija suorittaa
opintoja tai harjoittelua, jotka olennaiselta osaltaan edellyttävät työskentelyä alaikäisten parissa. Mikäli
opiskelija kieltäytyy rikostaustaotteen antamisesta, häneltä voidaan pidättää opiskeluoikeus siihen saakka,
kunnes hän suostuu esittämään rikostaustaotteen.
Opiskeluoikeus voidaan peruuttaa sosiaali- ja terveysalalla, jos opiskelija on vaarantamalla toisten
terveyttä tai turvallisuutta osoittautunut soveltumattomaksi toimimaan opintoihin liittyvissä käytännön
tehtävissä tai harjoittelussa. Peruutusperusteena on myös se, että opiskelija on hakuvaiheessa salannut
aiemmin saamansa peruuttamispäätöksen tai opiskelija on tuomittu rangaistukseen rikoksista, jotka voivat
olla esteenä alaikäisten parissa työskentelylle. Ennen peruuttamispäätös esitystä opiskelija keskustelee
opinto-ohjaajansa kanssa mahdollisuudesta hakeutua tai siirtyä muuhun koulutukseen.
Mikäli opiskeluoikeus on peruutettu terveydentilaa tai toimintakykyä koskevan seikan vuoksi ja hakija
osoittaa peruuttamisen aiheuttaneiden syiden poistuneen, peruutettu opiskeluoikeus voidaan palauttaa
opiskelijan hakemuksesta.
Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta päättää Metropolian hallitus rehtorin esityksestä ja
Metropolian oikeusturvalautakunnan valmistelusta. Peruuttamista ja palauttamista koskevaan päätökseen
voi hakea muutosta opiskelijoiden oikeusturvalautakunnalta 14 päivän kuluessa päätöksen
tiedoksisaannista ja sen jälkeen Helsingin hallinto-oikeudelta.
Tarkempi menettely on ohjeessa opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta Metropolia
Ammattikorkeakoulussa.
4 OPINTOJEN SUORITTAMINEN
16 § Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
Opiskelija suunnittelee henkilökohtaisen opintosuunnitelmansa (HOPS) opetussuunnitelman määräämissä
rajoissa. Opiskelijan velvollisuutena on opiskella henkilökohtaisen opintosuunnitelman mukaisesti ja
tarkistaa sitä vuosittain yhdessä tutkinto-ohjelmassa nimetyn vastuuhenkilön kanssa.
17 § Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT)
Aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisella ja tunnustamisella (AHOT) tarkoitetaan
osaamisen hyväksilukua eli aiempien opintojen, harjoittelun, työkokemuksen tai muun osaamisen
hyväksymistä osaksi suoritettavaa tutkintoa, opintokokonaisuutta tai opintojaksoa, pakollisiin tai
valinnaisiin opintoihin. Aikaisemman osaamisen tulee vastata opetussuunnitelman osaamistavoitteita.
Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijalla on oikeus hakea muualla hankitun osaamisen
tunnustamista riippumatta siitä missä ja miten osaaminen on hankittu.
Hyväksilukemisen muotoja ovat korvaaminen ja sisällyttäminen.
1. Korvaamisella tarkoitetaan opetussuunnitelmassa olevien opintojen korvaamista sisällöltään
vastaavalla osaamisella.
2. Sisällyttämisellä tarkoitetaan aiemmin hankitun osaamisen liittämistä osaksi tutkintoa (esim.
valinnaisiin tai vapaasti valittaviin opintoihin).
Osaaminen voidaan tunnistaa ja tunnustaa joko kokonaan tai osittain pedagogisella
ratkaisulla. Pedagogisessa ratkaisussa lopullinen arviointi ja opinnon suorituskirjaus opintorekisteriin
tehdään, kun opinnot on täydennetty tutkinto-ohjelman määrittelemällä tavalla.
Tutkintoon johtavassa koulutuksessa voidaan hyväksilukea kotimaisissa tai ulkomaisissa korkeakouluissa
tai yliopistoissa suoritettuja opintoja. Koulutuksen yleisenä kelpoisuusvaatimuksena olevan tutkinnon
opintoja ei voida hyväksilukea. Tutkinto-ohjelmassa voidaan päättää hyväksiluettavien opintojen

enimmäismäärästä.
Tutkinto-ohjelmassa voidaan päättää AMK-tutkinnon opinnäytetyön osittaisesta hyväksiluvusta
pedagogisena ratkaisuna aiemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyön perusteella, jos opinnäytetyön
osaamistavoitteet tulevat saavutetuiksi aiemman korkeakoulututkinnon opinnäytetyön ja ammatillista
asiantuntijuutta osoittavan artikkelin tai muun opintosuorituksen kautta.
Avoimen ammattikorkeakoulun opintoja voidaan hyväksilukea vain osittain, soveltamalla pedagogista
ratkaisua, esimerkiksi ammattitaidon näytön kautta samalla menettelyllä kuin tutkintoon johtavassa
koulutuksessa.
Opintojen ja osaamisen hyväksilukemisen tarkemmat menettelyohjeet löytyvät AHOT-ohjeesta.
18 § Kansainvälisessä vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen
Metropolia noudattaa Euroopan unionin hyväksymää opintosuoritusten siirtojärjestelmää, joten
ulkomailla hyväksytysti suoritetut opinnot ja harjoittelu hyväksiluetaan täysimääräisinä suoritettavaan
tutkintoon, mikäli suoritukset ovat ennakkoon sovitun mukaiset.
Ulkomaille vaihtoon lähtevän opiskelijan tulee täyttää ennen lähtöään kirjallinen sopimus vaihdon
aikaisesta opinto-ohjelmasta (Learning Agreement -lomake). Ulkomaanopintojen päätyttyä
vastaanottavan korkeakoulun tulee antaa opintosuoritusote ja/tai todistus, josta käy ilmi opintojen
toteutuminen ja opintomenestys.
Hyväksiluku voidaan evätä ainoastaan, jos opiskelija ei saavuta vastaanottavan korkeakoulun vaatimaa
suoritustasoa tai täytä ehtoja, jotka vaihtoon osallistuvat korkeakoulut ovat asettaneet.
Jos opiskelija ei täytä ulkomaan opiskelujakson vaatimuksia, voidaan vaatia yksittäisen apurahan tai sen
osan palauttamista. Metropoliassa opiskelijoiden kansainväliseen vaihtoon ja harjoitteluun liittyvät
keskeytyspäätökset ja kotimaahan kutsumiset sekä niihin liittyvät rahoituksen takaisinperintäpäätökset
tekee tulosalueen johtaja.
Metropolia lähettää opiskelijoita pääsääntöisesti niihin korkeakouluihin, joiden kanssa Metropolialla on
voimassa oleva sopimus, erillis- tai vaihto-ohjelma.
19 § Opetukseen ja ohjaukseen osallistuminen
Opiskelijalla on oikeus henkilökohtaiseen opintojen ohjaukseen koko opintojensa ajan. Opiskelijan
velvollisuus on osallistua opintojen ohjaukseen ja ottaa vastuu opintojensa edistymistä.
Opinnot järjestetään opintokokonaisuuksien tai opintojaksojen tavoitteisiin ja sisältöihin perustuvina
toteutuksina. Opiskelijalla on oikeus ja velvollisuus osallistua opintojen eri opiskelumuotoihin siten, että
niiden tavoitteet saavutetaan. Mikäli opinnot edellyttävät pakollista läsnäoloa, opettajan tulee kirjata se
opintojakson toteutussuunnitelmaan.
Opintojakson sähköisessä toteutussuunnitelmassa kuvataan kunkin opintojakson työmuodot,
suoritusvaatimukset, suoritusjärjestys, aikataulu, läsnäolovaatimukset ja arviointiperusteet. Ne käsitellään
tarkemmin opintojakson toteutuksen alussa.
20 § Opinnäytetyö ja kypsyysnäyte
Ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa opiskelijan valmiuksia
soveltaa tietojaan ja taitojaan opintoihin liittyvässä kehittämistehtävässä. Metropolian AMK-tutkinnon
opinnäytetyössä opiskelija oppii ja toteuttaa työelämäläheistä kehittämistyötä, joka perustuu tutkittuun
tietoon ja muuhun näyttöön.

Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyön tavoitteena on kehittää ja osoittaa kykyä soveltaa
tutkimustietoa ja käyttää valittuja menetelmiä työelämän ongelmien erittelyyn ja ratkaisemiseen sekä
valmiutta itsenäiseen vaativaan asiantuntijatyöhön. Metropolian YAMK-tutkinnon opinnäytetyössä
opiskelija tuottaa uutta osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa innovatiivisella tavalla.
Opinnäytetyön arvioinnissa otetaan huomioon koko opinnäytetyöprosessi. Arvioinnin kohteena ovat
ammattialakohtainen osaaminen ja kehittäminen, käytetyt menetelmät ja saadut tulokset sekä
viestinnällinen ja ilmaisullinen osaaminen. Opinnäytetyöhön kuuluvan kirjallisen osan arvioinnissa
kiinnitetään huomiota sekä työn asiasisältöön että kieli- ja ulkoasuun.
Tutkintoa varten opiskelijan on kirjoitettava opinnäytetyönsä alalta kypsyysnäyte, joka osoittaa
perehtyneisyyttä alaan ja suomen tai ruotsin kielen taitoa. Opiskelija, jota tutkintosäännön 21 §:n
kielitaitovaatimus ei koske, kirjoittaa sekä opinnäytetyön että kypsyysnäytteen englanniksi.
Opinnäytetyö ja siitä annettu kirjallinen arviointi ovat julkisia. Opinnäytetyön sisältämät mahdollisesti
salassa pidettävät tiedot sijoitetaan varsinaisesta opinnäytetyöstä erilliseen liitteeseen.
21 § Kielitaito
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla tavalla osoittaa
saavuttaneensa:
1. sellaisen suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta
kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa edellyttävään
virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen
kannalta on tarpeellinen; sekä
2. sellaisen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallisen ja suullisen taidon, joka ammatin
harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen.
Opiskelijan äidinkielestä riippuen suomen- ja ruotsin kielen taito osoitetaan kieliopinnoissa tai muulla
tavalla sekä kypsyysnäytteessä.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin
suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaisen
opiskelijan tulee opintojensa alussa esittää selvitys koulusivistyksen hankkimisesta muulla kuin suomen
tai ruotsin kielellä tai ulkomailla ja tehdä kielitaitoa koskeva poikkeusesitys. Opiskelijan osoittama
kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa.
Tutkinto-ohjelmasta vastaava päällikkö voi vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain tai
kokonaan erityisestä syystä. Opiskelijan on suoritettava vapautusta vastaava määrä muita sovittuja
opintoja.
Tarkemmat opiskelijan kielitaitovaatimuksiin liittyvät kriteerit ja toimintatavat löytyvät kieli- ja
viestintäopintoihin liittyvissä ohjeissa.
22 § Opintojaksototeutukselle ilmoittautuminen
Mikäli toteutukselle ilmoittautuneita opiskelijoita on enemmän kuin voidaan ottaa, etusijalla ovat ne
opiskelijat, joille opintokokonaisuus tai opintojakso on pakollinen. Kaikille yhteiseen tarjontaan
tarkoitetuille ja vapaasti valittaville opintojaksoille otetaan opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä tai
toteutuskohtaisesti määriteltävillä kriteereillä. Näinä kriteerinä voidaan käyttää esim. aikaisempia
suorituksia tai opintomenestystä.
Opintojakso voidaan perua, jos sille ei osallistu riittävästi opiskelijoita.

23 § Opintosuorituksen arviointi, uusinta ja arvosanan korottaminen
Opintojakson arviointiperusteet kuvataan yksityiskohtaisesti opintojakson toteutussuunnitelmassa ja ne
käsitellään opiskelijoiden kanssa jokaisen opintojakson toteutuksen alussa.
Opintosuoritus arvioidaan joko osaamista kuvaavalla asteikolla kiitettävä (5), erittäin hyvä (4), hyvä (3),
erittäin tyydyttävä (2), tyydyttävä (1), hylätty (0) tai perustellusta syystä jaolla hylätty/ hyväksytty.
Hyväksytty-taso on sama kuin läpäisytaso tyydyttävä (1), mikä tarkoittaa että ydinosaaminen on
saavutettu. Toteutukseen valittua arviointiasteikkoa tai lopullista arvosanaa ei voi muuttaa tai poistaa.
Suoritukseen mahdollisesti liittyvä kuulustelu tai muu osaamisen näyttö on pääsääntöisesti järjestettävä
kyseisen opintojakson toteutusaikana. Suorituksesta annettu arvosana annetaan tiedoksi opiskelijalle
merkitsemällä se opintosuoritusrekisteriin neljän viikon kuluessa viimeisen opintojaksoon kuuluvan
suorituksen jälkeen.
Opiskelijalla on oikeus saada palautetta suorituksestaan. Lisäksi opiskelijalla on oikeus tutustua
arvioituun opintosuoritukseen ja saada tietoa arviointiperusteiden soveltamisesta opintosuoritukseensa.
Opiskelijan velvollisuus on vuosittain tarkistaa opintosuoritusotteensa ajantasaisuus.
Hylätyn opintosuorituksen toteutukseen liittyy kaksi ja hyväksytyn opintosuorituksen yksi mahdollisuus
uusia opintosuoritus välittömästi seuraavissa uusintatilaisuuksissa. Mikäli arviointi perustuu
suoritustapaan, jonka arviointimenetelmää ei voida toistaa, ei opiskelijalla ole mahdollisuutta korottaa
arvosanaa.
Ellei opiskelija pysty osoittamaan perusteltua syytä poissaoloonsa kuulustelusta tai uusinnasta, poissaolo
katsotaan suorituskerraksi. Opintosuorituksen toteutuksen vastuuhenkilö voi perustellusta syystä myöntää
opiskelijalle ylimääräisen uusintamahdollisuuden. Jos opiskelija ei uusinnoissa saa hyväksyttyä arviointia,
hänen tulee ilmoittautua uudelleen opintojaksolle ja suorittaa se opettajan kanssa sovittavalla tavalla.
Hyväksytyn opintosuorituksen tehnyt opiskelija ei voi osallistua kyseisen opintojakson uudelle
toteutukselle.
Opettajan tulee kirjata jokaisen lukuvuoden opintosuoritukset opintosuoritusrekisteriin 31.7. mennessä.
Opintojakson opintopistemäärää ei voida opintosuorituksen merkitsemisen jälkeen enää muuttaa.
Opettajan on säilytettävä arviointiperusteet ja opintosuoritukset vähintään vuoden ajan tulosten
julkistamisesta.
Opiskelijalla on oikeus saada pyynnöstä opintojen kuluessa ote opintosuoritusrekisteristä, josta käyvät
ilmi suoritetut opinnot ja arvosanat.
24 § Oikaisupyyntö ja -vaatimus
Opintosuorituksensa arviointiin tai opintojen tai osaamisen hyväksilukemiseen tyytymätön opiskelija voi
pyytää siihen suullisesti tai kirjallisesti oikaisua arvioinnin suorittaneelta opettajalta tai
hyväksilukemisesta päätöksen tehneeltä henkilöltä enintään 14 päivän kuluessa arvioinnin
vastaanottamisesta. Oikaisupyyntöön tulee vastata 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.
Oikaisupyynnöstä annettuun päätökseen tyytymätön opiskelija voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen
Metropolian tutkintolautakunnalle 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut tiedon oikaisupyynnön
päätöksestä. Tutkintolautakunnan päätökseen ei voi hakea muutosta.
25 § Opintojen vanhentuminen
Opintojen yleinen vanhentumisaika on kymmenen vuotta. Tutkinto-ohjelmista vastaava päällikkö voi
tutkinto-ohjelmakohtaisesti päättää poikkeavasta vanhentumisajasta.
26 § Tutkintotodistus

Metropolia antaa opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta tutkintotodistuksen ja sen liitteenä
selvityksen opintosuorituksista. Todistuksesta käyvät ilmi suoritettu tutkinto ja sen laajuus,
tutkintonimike, ohjelman nimi ja mahdollinen ammatillinen pääaine tai suuntautuminen sekä tutkinnon
keskeinen sisältö. Lisäksi opiskelija saa kansainväliseen käyttöön tarkoitetun Diploma Supplementin.
Suomenkielisistä ohjelmista valmistuvat saavat suomenkielisen tutkintotodistuksen ja englanninkielisistä
ohjelmista valmistuvat saavat sekä suomen- että englanninkielisen tutkintotodistuksen.
Tutkintotodistuksen myöntää ja allekirjoittaa rehtori. Tutkintotodistuksen liitteet allekirjoittaa tutkintoohjelmasta vastaava päällikkö.
Opiskelijalla on mahdollisuus valmistua kaikkina muina kuukausina paitsi heinä- ja elokuussa rehtorin
päättäminä valmistumispäivinä.
Opiskelijan tulee tehdä valmistumisilmoitus sähköisesti vähintään neljä viikkoa ennen tutkintotodistuksen
luovutuspäivää ja tarkistaa samalla opintosuoritusten ja muiden todistukseen tulevien tietojen
oikeellisuus. Hakemus on jätettävä opiskeluoikeusaikana, jolloin kaikkien suoritusten tulee olla
rekisteröityinä.
5 MUUT SÄÄDÖKSET
27 § Esteetön oppimis- ja toimintaympäristö
Metropolia sitoutuu edistämään esteetöntä korkeakouluopiskelua yhdenvertaisuuslain edellyttämällä
tavalla. Koulutuksen järjestämisessä ja oppimisen ohjaamisessa otetaan mahdollisuuksien mukaan
huomioon opiskelijan yksilölliset lähtökohdat ja valmiudet opintojen suorittamiseen.
28 § Turvallisuus ja järjestys
Jokaisen Metropolian työ- ja opiskeluyhteisön jäsenen velvollisuus on omalta osaltaan taata oppimis- ja
työympäristön turvallisuus ja viihtyisyys noudattamalla yleistä turvallisuutta koskevia ohjeita sekä hyvän
käytöksen periaatteita.
Opiskelijoiden ja henkilökunnan tulee käyttäytyä Metropoliassa asiallisesti. Päihteiden käyttö ja
päihtyneenä esiintyminen Metropolian tiloissa ja kaikissa oppimistilanteissa on kielletty.
Opettaja tai harjoittelupaikan ohjaaja voivat määrätä opiskelua ja opetusta tai muita ihmisiä häiritsevän
opiskelijan poistumaan opetustilasta tai Metropolian järjestämästä tilaisuudesta. Toimenpiteet tulee
kirjata. Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan opettajan esityksestä ja tutkinto-ohjelmista
vastaavan päällikön päätöksellä evätä korkeintaan kolmen työpäivän ajaksi.
Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän
•
•
•
•
•

häiritsee opetusta
käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti
menettelee vilpillisesti tai muutoin rikkoo ammattikorkeakoulun järjestystä
kieltäytyy huumetestiä koskevan todistuksen esittämisestä, taikka
on käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen
toimintakykynsä on heikentynyt.

Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epäasiallista käyttäytymistä kirjallisen
varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.
Jos opiskelija kieltäytyy terveydentilan toteamiseksi suoritettavista tarkastuksista ja tutkimuksista, häneltä
voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu niihin. Jos opiskelija kieltäytyy

esittämästä rikostaustaotetta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän antaa sen
nähtäväksi.
Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori ja opiskeluoikeuden pidättämisestä
sekä opiskelijan määräaikaisesta erottamisesta Metropolia Ammattikorkeakoulun hallitus. Ennen asian
ratkaisemista oikeusturvalautakunnan tulee varata opiskelijalle mahdollisuus tulla kuulluksi asiassa.
29 § Vilppi
Vilpistä epäilty opiskelija poistetaan tilaisuudesta välittömästi. Harjoitustehtävien, opinnäytetöiden ja
muiden valmiiden opintosuoritusten tai aineistojen kopiointi omiksi opintosuorituksiksi on myös kielletty.
Opintosuoritus hylätään, mikäli opiskelijan katsotaan syyllistyneen vilppiin.
Vilppiepäilyjen tarkempi käsittelymenettely kuvataan Metropolian oikeusturvalautakunnan antamassa
ohjeistuksessa.
Metropolia soveltaa opetus- ja kulttuuriministeriön asettaman tutkimuseettisen neuvottelukunnan
menettelyohjeita hyvästä tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkaamisen käsittelystä.
6 VOIMAANTULO
30 § Voimaantulo
Tämä tutkintosääntö on voimassa 1.10.2015 lähtien ja kumoaa edellisen 1.4.2014 voimaan tulleen
tutkintosäännön. Tutkintosääntöä sovelletaan heti sen voimaantulon jälkeen kaikkiin opiskelijoihin.

