
 
 
MUUTOSHAKEMUS AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTOON SISÄLTYVISTÄ 

KIELIOPINNOISTA 

 
 
Opiskelijan nimi:_______________________________________________  Henkilötunnus: ______________________ 
 
Lähiosoite: _________________________________ Postinro ja –toimipaikka: _________________________________ 
 
Puhelin: ___________________________________ Opiskelijanumero: _______________________________________ 
 
Koulutusohjelman nimi: _____________________________________________________________________________ 
 
Yksikkö: __________________________________________________________________________________________ 
 

 
Haen muutosta ammattikorkeakoulututkintoon sisältyviin kieliopintoihin seuraavasti: 
 

Koodi               Opintojakson nimi          Laajuus (op)         Korvaavan opintojakson nimi ja laajuus (op) 
    
    
    
    
    

 
Muutoksen hakemisen syy 

  koulusivistys saatu muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä 
  koulusivistys saatu ulkomailla  
 muu erityinen syy, mikä: __________________________________________________________________________ 

 

Tarkemmat perustelut: 

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Päiväys ja opiskelijan allekirjoitus _____._____ _______     ____________________________________________ 
 

 
Kieltenopettajan lausunto: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Päiväys ja allekirjoitus: _____._____ _______    ___________________________________________________ 
 
 
Koulutusohjelmajohtajan lausunto: 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Päiväys ja allekirjoitus: _____._____ _______    ___________________________________________________ 
 



 
 
 
LIITTEET  Aikaisemmat koulu- tai opiskelutodistukset 
 Erityisopettajan tai vastaavan lausunto (tarvittaessa) 
  
 
VALTIONEUVOSTON ASETUS (352/2003) AMMATTIKORKEAKOULUISTA 
 

8 § 
Kielitaito 

 
Opiskelijan tulee ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla 
tavalla osoittaa saavuttaneensa: 
1) sellainen suomen ja ruotsin kielen taito, joka valtion virkamiehiltä vaadittavasta 
kielitaidosta annetun lain (149/1922) mukaan vaaditaan korkeakoulututkintoa 
edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka ammatin harjoittamisen ja 
ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen; sekä 
2) sellainen yhden tai kahden vieraan kielen kirjallinen ja suullinen taito, joka ammatin 
harjoittamisen ja ammatillisen kehityksen kannalta on tarpeellinen. 
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 
päättää ammattikorkeakoulu. 
Ammattikorkeakoulu voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan 1 momentissa 
säädetyistä kielitaitovaatimuksista osittain tai kokonaan. 
Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan tutkintotodistuksessa. 

 
OIKAISUVAATIMUS Tähän päätökseen voidaan tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus Centria 

ammattikorkeakoulun hallitukselle (osoite: Talonpojankatu 2, 67100 Kokkola). 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Siitä on 
käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja sen on tekijän allekirjoitettava. 

TOIKKPA
Cross-Out
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