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Hyvä opiskelija,

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa toteutuu opetusportfoliouudistus 1.8.2022
lähtien

Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opetusportfolio uudistuu. Portfoliouudistuksella tarkoi-
tetaan Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ohjelmarakenteen sekä tutkintovaatimusten uu-
distamista. 1.8.2022 alkaen ARTS:issa on neljä uutta kandidaattiohjelmaa pääaineineen sekä
neljä uutta maisteriohjelmaa pääaineineen. Koulu- ja laitosrajat ylittävät ja yliopistojen väliset
yhteisohjelmat jatkavat uudistuksen jälkeen ennallaan.

Siirtymäkausi

Siirtymäkausi koskee kaikkia ARTS:in opiskelijoita paitsi, jos opiskelet joissain seuraavista oh-
jelmista: Master’s Programme in Creative Sustainability, Master’s Programme in International
Design Business Management, Master’s Programme in Urban Studies and Planning tai Mas-
ter’s Programme in Nordic Visual Studies and Art Education.

Jos opiskelet Bachelor’s Programme in Design -ohjelmassa ja olet aloittanut opintosi ennen
1.8.2022 koskee siirtymäkausi sinua vain tutkintovaatimusten osalta. Voit suorittaa opintosi
loppuun aiemman tutkintorakenteen ja tutkintovaatimusten mukaisesti siirtymäkauden aikana.
Mikäli tutkintosi suorittaminen on kesken vielä 1.11.2024, siirretään sinut ilman erillistä hake-
musta opiskelemaan tutkintosi loppuun uusien tutkintovaatimusten mukaisesti. Sinun ei tar-
vitse täyttää tässä kirjeessä mainittua lomaketta, vaikka tahtoisitkin siirtyä uuteen tutkintora-
kenteeseen ennen siirtymäkauden päättymistä.

Siirtymäkausi koskee vain tutkintovaatimusten osalta myös sinua, mikäli opiskelet seuraavissa
maisteriohjelmina jatkavissa ohjelmissa: Elokuvataiteen maisteriohjelma, Animaation maiste-
riohjelma, Re:Anima - European Joint Master Degree in Animation. Jos olet aloittanut opintosi
ennen 1.8.2022 voit suorittaa opintosi loppuun aiempien tutkintovaatimusten mukaisesti siirty-
mäkauden aikana. Mikäli tutkintosi suorittaminen on kesken 1.11.2023, siirretään sinut ilman
erillistä hakemusta opiskelemaan tutkintosi loppuun uusien tutkintovaatimusten mukaisesti.
Sinun ei tarvitse täyttää tässä kirjeessä mainittua lomaketta, vaikka tahtoisitkin siirtyä uuteen
tutkintorakenteeseen ennen siirtymäkauden päättymistä.

Siirtyminen uusiin ohjelmiin

Opetusportfoliouudistuksella on siirtymäkausi (kandidaateilla 1.8.2022 - 31.10.2024 ja mais-
tereilla 1.8.2022 - 31.10.2023). Uudet ohjelmat pääaineineen tulevat voimaan 1.8.2022. Si-
nulla on halutessasi oikeus siirtyä suorittamaan tutkintoa uudessa ohjelmassa siirtymäsään-
nössä päätettyjen siirtymäpolkujen mukaan jo ennen siirtymäkauden päättymistä. Siirtymi-
sestä 1.8.2022 aloittaviin uusiin ohjelmiin voit ilmoittaa nyt keväällä 2022. Ilmoita siirtymisestä
lomakkeella viimeistään 31.5.2022, jotta saat aloittaa opinnot uudessa ohjelmassa syysluku-
kauden alkaessa.

Ohjeet lomakkeeseen löydät verkkosivuilta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/opiskelijalle-aalto-
artsin-opetusportfoliouudistus
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Valmistuminen vanhoilla tutkintovaatimuksilla siirtymäkauden aikana

Voit myös suorittaa tutkintosi siirtymäajan sisällä vanhoilla tutkintovaatimuksilla. Sinun on
mahdollista valmistua siirtymäajan puitteissa nykyisestä ohjelmastasi nykyisten tutkintovaati-
mustesi mukaisesti ja saada suoritettua opintosi joustavasti loppuun. Mikäli opiskelet vanhojen
tutkintovaatimusten ja tutkintorakenteiden mukaan ja olet valmistumassa lukuvuoden 2022-23
aikana, ei siirtymistä uuteen ohjelmaan suositella.
Huomioithan, että mikäli et ole valmistunut nykyisestä ohjelmasta ennen siirtymäajan
päättymistä, siirretään sinut siirtymäsäännön mukaiseen uuteen ohjelmaan automaat-
tisesti.

Jos valmistut kandidaatiksi viimeistään 31.7.2022

Jos valmistut kevätlukukauden 2022 aikana (viimeistään 31.7.2022) kandidaatiksi, voit valmis-
tumisvaiheessa ilmoittaa siirtymisestä uuteen 1.8.2022 alkavaan maisteriohjelmaan sen si-
jaan, että jatkaisit vielä vanhassa lakkautuvassa ohjelmassa.

Opiskelu ja opintojen suorittaminen siirryttäessä uusiin ohjelmiin

Jos sinulla on uuteen ohjelmaan siirtyessäsi tutkinnon suorittaminen kesken, voit siirtymäajan
kuluessa hyödyntää aiemmin suorittamasi tutkintovaatimusten mukaiset opinnot ja kokonai-
suudet.

Uuteen ohjelmaan siirtyessäsi sinulta ei siirtymäkauden aikana vaadita ylimääräisiä opintoja
vain siirtymisen vuoksi. Sinun tulee myös pyrkiä käyttämään kaikki suorittamasi opinnot siirty-
essäsi suorittamaan uutta tutkintoa.

Mikäli tutkinnon laajuus ja osaamistavoitteet täyttyvät, vaadittavien kurssien laajuudet voivat
poiketa tutkintovaatimuksissa määritellyistä laajuuksista.

Ilmoitus siirtymisestä uuteen ohjelmaan

Kun olet tutustunut uudistukseen, voit halutessasi ilmoittaa siirtymisestä uuteen ohjelmaan.
Ilmoituslomakkeen ohjeet löytyvät sähköisesti osoitteesta https://www.aalto.fi/fi/palvelut/opis-
kelijalle-aalto-artsin-opetusportfoliouudistus

Huomaathan, että tällä lomakkeella ilmoitetaan siirtymisestä vain samassa pääaineessa, verk-
kosivuilla ilmoitettujen siirtymäpolkujen mukaan.

Lisätietoa
Ohjelmissa järjestetään infotilaisuuksia ja neuvontaklinikoita kevään ja syksyn aikana. Saat
kutsun oman ohjelmasi infotilaisuuteen sähköpostitse maalis-huhtikuun aikana. Tilaisuuksien
ja klinikoiden aikataulut julkaistaan myös verkkosivuilla.

Uusien ohjelmien perustamisesta ja vanhojen lopettamisesta on päättänyt rehtori 31.5.2021
(D/557/02.01.00.01/2021).

Ystävällisin terveisin,
Iiris Kauppila, opintoasiainpäällikkö,
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun oppimispalvelut
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