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Seinäjoen ammattikorkeakoulun tutkintolautakunnan toimintasääntö  

Ammattikorkeakoululain (932/2014) 19 § mukaan opintosuorituksia koskevien oikaisupyyntöjen käsittelyä 

varten ammattikorkeakoulussa voi olla yksi tai useampi tutkintolautakunta tai vastaava muu toimielin. Lain 

mukaan tutkintolautakuntaan tai vastaavaan muuhun toimielimeen kuuluu puheenjohtaja ja muita jäseniä, 

joilla kaikilla on henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet sekä heidän 

henkilökohtaiset varajäsenensä määrää ammattikorkeakoulun hallitus. 

Puheenjohtajan ja hänen varajäsenensä tulee olla yliopettaja tai lehtori. Tutkintolautakunnan muina jäse-

ninä on ammattikorkeakoulun opettajia ja vähintään yksi tutkintoon johtavassa koulutuksessa oleva opiske-

lija.  

SeAMKin toimintasäännössä tutkintolautakunnan tehtäväksi on määritelty opintosuorituksia koskevien oi-

kaisupyyntöjen käsittelyn lisäksi myös opiskelijavalintoja koskevien oikaisupyyntöjen käsittely. 1.11.2016 

voimaan tulleessa SeAMKin Tutkintosäännössä tutkintolautakunnan tehtäväksi asetettiin myös muiden 

opintoasiainhallinnon alaan kuuluvien päätösten oikaisupyyntöjen käsittely. Lisäksi tutkintosäännön mu-

kaan tutkintolautakunta antaa pyynnöstä asiantuntijalausuntoja ammattikorkeakoulun sisäisistä opetusta 

tai opintoasiainhallintoa koskevista menettelyohjeista ja muista niitä koskevista määräyksistä.   

Ammattikorkeakoulun ja opiskelijakunnan toimintaan sovelletaan hallintolakia (434/2003) julkisten hallin-

totehtävien osalta. Hallintolain esteellisyyssäännöksiä sovelletaan kuitenkin kaikessa ammattikorkeakoulun 

toiminnassa (L932/2014 § 21).  

 

Tutkintolautakunnan jäsenet, tehtävät ja toimikausi 

Tutkintolautakuntaan kuuluu yksi jäsen jokaisesta SeAMKin yksiköstä sekä opiskelijakunnan edustaja. Jokai-

sella lautakunnan jäsenellä tulee olla henkilökohtainen varajäsen. Tutkintolautakunnan puheenjohtajana ja 

hänen varahenkilönään toimii yliopettaja tai lehtori.  

Lisäksi tutkintolautakunnan työskentelyyn osallistuu pysyvinä asiantuntijajäseninä opetuksen kehittämis-

päällikkö ja opintoasiainpäällikkö. Asiantuntijajäsenet esittelevät vastuualueellaan olevat asiat ja toimivat 

tutkintolautakunnan sihteerinä asioissa, joissa eivät toimi esittelijöinä. Tutkintolautakunnalle voidaan nimit-

tää tarvittaessa sihteeriksi SeAMKin palveluksessa oleva henkilö. Tutkintolautakunta voi halutessaan kuulla 

myös muita asiantuntijoita tai pyytää lausuntoja käsiteltävänään olevista asioista. 

Tutkintolautakunnan toimikausi on kolme vuotta. Tutkintolautakunnan jäsenet määrää ammattikorkeakou-

lun hallitus yksiköiden ja Opiskelijakunta SAMOn esityksestä.    

 

Asian käsittely 

Tutkintolautakunnan puheenjohtaja kutsuu lautakunnan koolle lukuvuoden alkaessa elokuussa. Tutkinto-

lautakunta määrittää lukuvuoden kuukausittaiset kokouspäivät ensimmäisessä kokouksessaan.  

Tutkintolautakunnan kokouksesta laaditaan pöytäkirja Tweb-asiainhallintajärjestelmään. Kussakin kokouk-

sessa valitaan pöytäkirjantarkastajat (2 henkilöä). Pöytäkirjanote valitusosoituksineen lähetetään päätöksen 

saajille 7 vrk kuluessa sen hyväksymisestä.  

Tutkintolautakunnan jäsen on hallintolain mukaisesti velvollinen jääväämään itsensä asian käsittelystä ol-

lessaan esteellinen.  

Tutkintolautakunta on päätösvaltainen, kun koolla on puheenjohtajan lisäksi vähintään kaksi muuta jä-

sentä.  

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2003/20030434

