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Opetus- ja kulttuuriministeriölle

OKM/35/010/2018

Täydentävä lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopis-
tolain ja ammattikorkeakoululain muuttamisesta

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) täydentää aiempaa lausuntoaan (3.9.2018) liittyen opetus- ja
kulttuuriministeriön luonnokseen hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi yliopisto- ja ammatti-
korkeakoululakien muuttamisesta.

40 §

SYL vastustaa esitettyä muutosta pykälän 2 momentin 4 kohtaan. Lakiluonnoksessa esitetään, että
kohdasta poistettaisiin maininta musiikin maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen tavoitteellisesta
suorittamisajasta. Käytännössä tämä johtaisi tavoitteellisen suorittamisajan lyhenemiseen: kun suo-
rittamisaika nykyisen säädöksen mukaisesti on kaksi ja puoli lukuvuotta, lyhenisi se ehdotetun muu-
toksen myötä kahteen vuoteen.

SYL perustelee kantaansa seuraavasti:

Musiikin koulutus yhdistää paitsi taiteellisen ja tieteellisen sisällön, myös vaatimukset taitojen kehit-
tämisestä. Tämä tarkoittaa suurta määrää yksilö- ja ryhmäopetusta. Myös opetuksen järjestäminen
vaatii tarpeeksi aikaa, että ne ylipäänsä voidaan järjestää rajatulla opettaja- ja tilaresurssilla

Musiikkikasvattajilla on perusopintojen lisäksi laajat pedagogiset vaatimukset, mitkä toteutetaan li-
mittäin muun taiteellisen koulutuksen kanssa. Mikäli suoritusaikoja tiivistetään, mahdollisuudet suo-
rittaa opintoihin sisältyviä taidekasvatusprojekteja ja -harjoitteluja heikkenevät selkeästi.

Solistisilla aloilla harjoitteluaika ja -mahdollisuudet ovat myös kriittisiä opiskelijan taiteellisen kehit-
tymisen kannalta. Nykymallin puolesta puhuu myös Sibelius-Akatemian sijoittuminen maailman kuu-
denneksi parhaaksi esittävien taiteiden QS-rankingeissa (2018).

Lisäksi SYL huomauttaa, että ehdotettua muutosta ei ole lakiluonnoksessa riittävässä määrin perus-
teltu. Lakiluonnoksessa esitellään nykyinen säädös ja tavoitteissa mainitaan tutkintojen tavoitteellis-
ten suorittamisaikojen yhtenäistäminen. Musiikin maisterin tutkinnon tavoitteellisen suorittamisajan
lyhentämistä ei kuitenkaan lakiluonnoksessa erikseen perustella. Tällaiseen tutkinnon sisältöjen ja
tutkinnon tuottaman osaamisen suhteen merkittävään muutokseen tulee olla vankat ja asialliset pe-
rustelut. Kyseessä ei näkemyksemme mukaan ole lakiluonnoksen hengen mukainen mahdollistava
muutos, vaan kyseessä on ennemmin musiikkialan ja laajemmin kulttuurialan kannalta rajoittava
heikennys.
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Edellä esitettyihin seikkoihin nojaten SYL esittää, että esitettyä muutosta ei tehdä.

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry.

Miika Tiainen Eero Manninen

puheenjohtaja pääsihteeri
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