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Hallintotieteiden tiedekunta

Perustutkintojen suorittamista koskevat määräykset
Hyväksytty hallintotieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 15.5.2008.

1.	 Tutkintoja	ja	opiskelua	koskevat	
	 määräykset

Tiedekunnassa suoritettavista tutkinnoista ja 
opinnoista sekä opetuksesta ja opiskelijoista 
on voimassa, mitä yliopistolaissa (645/1997) 
ja seuraavissa asetuksissa ja laissa niihin myö-
hemmin tehtyine muutoksineen on säädetty 
ja niiden nojalla määrätty: valtioneuvoston 
asetus yliopistojen tutkinnoista (794/2004, 
jäljempänä tutkintoasetus), opetusministe-
riön asetus yliopistojen maisteriohjelmista 
(1359/2006), asetus korkeakoulututkinto-
jen järjestelmästä (464/1998), yliopistoase-
tus (115/1998) sekä Vaasan yliopiston tut-
kintosääntöön. Tiedekuntaneuvosto antaa 
tutkintojen suorittamista koskevia tarkenta-
via määräyksiä. 

2.	 Tiedekunnassa	suoritettavat	tutkinnot	
	 ja	tiedekunnan	oppiaineet

Hallintotieteiden tiedekunnassa suoritetta-
va alempi korkeakoulututkinto on hallinto-
tieteiden kandidaatin tutkinto ja ylempi kor-
keakoulututkinto on hallintotieteiden maiste-
rin tutkinto. Kandidaatin ja maisterin tutkin-
toon johtava koulutus järjestetään pääsään-
töisesti oppiainepohjaisesti. Tutkintoon joh-
tava koulutus voidaan järjestää myös koulu-
tusohjelmana, joka suuntautuu hallinnon asi-
antuntemusta edellyttäviin tehtäviin ja niiden 
kehittämiseen. 

Tutkinnot voidaan suorittaa seuraavissa pää-
aineissa: 1) aluetiede, 2) hallintotiede, 3) jul-
kisoikeus, 4) sosiaali- ja terveyshallintotiede 
sekä 5) sosiologia. Tiedekunnassa järjestetään 
lisäksi filosofian sivuaineopetusta.

Maisterin tutkintoon johtava koulutus voi-
daan järjestää myös Opetusministeriön erik-
seen antaman asetuksen mukaisina koulutus-
ohjelmina (nk. maisteriohjelma). Maisterioh-
jelma on erillisen opetussuunnitelman mukai-
nen kokonaisuus, johon on erillinen opiske-
lijavalinta.

Tiedekunnassa voi suorittaa täydennyskoulu-
tukseen kuuluvia opintoja ja erillisiä opinto-
ja siten kuin niistä erikseen määrätään. Yli-
opiston Levón-instituutti järjestää avoimen 
yliopiston opetusta yhteistyössä tiedekunnan 
kanssa. Avoimen yliopiston opetus on tiede-
kuntaneuvostossa hyväksyttyjen opetussuun-
nitelmien mukaista opetusta. 

3.		Opiskelijavalinta

Yliopiston hallitus päättää tiedekuntaneu-
voston esityksestä yliopistoon vuosittain 
alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa 
suorittamaan otettavien opiskelijoiden mää-
rästä. Tiedekuntaneuvosto päättää valintape-
rusteista. Tiedekunta ja oppiaineet vastaavat 
opiskelijavalintojen sisällöllisestä kehittämi-
sestä ja arvioinnista. 

Perustutkinto-opiskelijat valitaan tutkin-
toon, pääaineisiin tai erillisiin maisterioh-
jelmiin. Dekaani hyväksyy uudet opiskeli-
jat. Opiskeluoikeus myönnetään sekä alem-
paan että ylempään korkeakoulututkintoon 
tai pelkästään ylempään korkeakoulututkin-
toon. Opiskelija voi samana lukuvuonna ot-
taa vastaan vain yhden korkeakoulututkin-
toon johtavan opiskelupaikan. 

Opiskelijalle voidaan erityisistä syistä myön-
tää oikeus vaihtaa pääainetta opintojen ai-
kana. Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon 
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opiskelijan esittämien perustelujen lisäksi hä-
nen siihen asti suorittamansa opintosuorituk-
set. Pääaineen vaihtamisesta päättää dekaa-
ni. 

Tiedekuntien välisessä tutkinnon vaihdossa 
edellytetään kandidaatin tutkinnon suoritta-
mista.

Opiskelijaksi hakenut henkilö voi hakea yli-
opistolta kirjallisesti oikaisua opiskelijaksi ot-
tamista koskevaan päätökseen. Opiskelijava-
linnan muutoksenhausta määrätään tarkem-
min Vaasan yliopiston tutkintosäännössä. 

4.		Opetussuunnitelmat
 
Tiedekunta ja oppiaineet arvioivat ja kehittä-
vät tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia opinto-
ja sekä opetusta. Tiedekunta kiinnittää huo-
miota tutkintojen ja opetuksen laatuun, yh-
teiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja 
opintojen kansalliseen ja kansainväliseen ver-
tailtavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuu-
teen.

Tiedekuntaneuvosto vahvistaa opetussuun-
nitelmat toukokuun loppuun mennessä. 
Opetussuunnitelmissa määrätään koulutuk-
sen tavoitteet ja tutkintojen rakenteet ja nii-
hin vaadittavat opinnot sekä opintojaksojen 
ja opintokokonaisuuksien sisältö, laajuus ja 
suoritustavat. Opintojen mitoituksen perus-
te on opintopiste.

Tutkintoon johtava koulutus on järjestettävä 
siten, että opiskelija voi suorittaa kandidaa-
tin tutkinnon päätoimisesti opiskellen kol-
messa lukuvuodessa ja maisterin tutkinnon 
kahdessa lukuvuodessa. Opetusohjelma laa-
ditaan opetussuunnitelmien pohjalta. 

Dekaani voi perustellusta syystä myöntää 
opiskelijalle oikeuden poiketa tiedekunnan 
vahvistamasta tutkintorakenteesta. 

Opetussuunnitelman sisällöllisestä poikkea-
misesta päättää pääaineen professori. 

5.		Hallintotieteiden	kandidaatin	tutkinto

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto on 
alempi korkeakoulututkinto. Kandidaatin 
tutkintoon vaadittavien opintojen laajuus 
on 180 opintopistettä. Tutkinnon voi pää-
toimisesti opiskellen suorittaa kolmessa lu-
kuvuodessa. Tutkintoon tulee sisältyä vähin-
tään pääaineen perus- ja aineopinnot, yhden 
sivuaineen perusopinnot sekä pakolliset kieli-
, viestintä- ja yleisopinnot. Pakollisista opin-
noista määrätään opetussuunnitelmassa.

Pääaineen perusopintojen laajuus on vähin-
tään 25 opintopistettä; aineopintojen laa-
juus on vähintään 45 opintopistettä. Pääai-
neen aineopintoihin sisältyy 10 opintopisteen 
laajuinen kandidaatintutkielma. Opiskelijan 
on kandidaatin tutkintoa varten kirjoitettava 
kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä 
tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruot-
sin kielen taitoa. 

Siirtyminen kandidaatin tutkinnosta 
maisteriopintoihin

Opiskelijaksi hyväksytyn tulee suorittaa kan-
didaatin tutkinto ennen maisterin tutkinnon 
suorittamista. Tiedekunnan opetussuunnitel-
missa voidaan määrätä, missä vaiheessa kan-
didaatin tutkinto tulee olla suoritettuna en-
nen kuin voi jatkaa opintoja maisterivaihee-
seen.

6.		Hallintotieteiden	maisterin	tutkinto

Hallintotieteiden maisterin tutkinto on ylem-
pi korkeakoulututkinto. Maisterin tutkin-
toon vaadittavien opintojen laajuus on 120 
opintopistettä. Tutkinnon voi päätoimises-
ti opiskellen suorittaa kahdessa lukuvuodes-
sa. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään pää-
aineen syventävät opinnot ja pro gradu -tut-
kielma sekä pakolliset kieli-, viestintä- ja ylei-
sopinnot. Pakollisista opinnoista määrätään 
opetussuunnitelmassa. Opiskelijan on suori-
tettava riittävät sivuaineopinnot, jollei niitä 
ole suoritettu alempaan korkeakoulututkin-
toon johtavassa koulutuksessa.
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Tutkintoon kuuluvien pääaineen syventävi-
en opintojen laajuus on vähintään 75 opin-
topistettä. Pääaineen syventäviin opintoihin 
sisältyy 40 opintopisteen laajuinen pro gra-
du -tutkielma. 

Pro gradu -tutkielmasta antaa lausunnon kak-
si oppiaineen professorin määräämää tarkas-
tajaa, joista ainakin toisen on oltava profes-
sori, dosentti, tai tohtorin tutkinnon suorit-
tanut opettaja. Toinen tarkastajista on yleen-
sä työn ohjaaja. 

Pro gradu -tutkielma voidaan laatia myös 
kahden tai useamman opiskelijan ryhmä-
työnä tai osana laajempaa tutkimusprojek-
tia. Tällöin tutkielmalta edellytetään, että 
kunkin opiskelijan osuus on osoitettavissa 
ja että opiskelijan työmäärä vastaa henkilö-
kohtaiseen tutkielmaan vaadittavaa työpa-
nosta. Tutkielma arvioidaan kunkin opiske-
lijan osalta erikseen.

Opiskelijan on kirjoitettava pro gradu -tut-
kielmaan liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa 
perehtyneisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä 
suomen tai ruotsin kielen taitoa. Mikäli kyp-
syysnäyte annetaan samalla kielellä kuin se on 
annettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, 
hyväksytään kypsyysnäytteeksi pro gradu -
tutkielmasta laadittu suomen- tai ruotsinkie-
linen tiivistelmä. 

7.		Henkilökohtainen	opintosuunnitelma

Perustutkinto-opiskelijat laativat opintojen 
suunnittelun tueksi henkilökohtaisen opin-
tosuunnitelman (HOPS). Tiedekunta antaa 
erikseen tarkemmat ohjeet opintosuunnitel-
man laadinnasta ja sisällöstä.

8.		Kielitaito

Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään kor-
keakoulututkintoon sisältyvissä opinnois-
sa tai muulla tavalla osoittaa saavuttaneen-
sa suomen ja ruotsin kielen suullinen ja kir-
jallinen taito, joka julkisyhteisöjen henkilös-
töltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 

(424/2003) mukaan vaaditaan korkeakoulu-
tutkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisel-
lä virka-alueella ja joka on tarpeen oman alan 
kannalta, sekä vähintään yhden vieraan kie-
len taito, joka mahdollistaa oman alan kehi-
tyksen seuraamisen ja kansainvälisessä ym-
päristössä toimimisen. 

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä kou-
lusivistyksensä saaneelta tai ulkomailla kou-
lusivistyksensä saaneelta vaadittavasta kieli-
taidosta päättää dekaani.

Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa 
opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain 
tai kokonaan. Päätöksen asiassa tekee de-
kaani. Päätöksessä opiskelija voidaan mää-
rätä suorittamaan muita kieli- ja viestintä-
opintoja.

Opiskelijan osoittama kielitaito ilmoitetaan 
tutkintotodistuksessa. 

9.		Opintojen	hyväksilukeminen	(opintojen
	 korvaaminen	ja	sisällyttäminen)

Alempaan tai ylempään korkeakoulututkin-
toon sisältyvistä opinnoista voidaan lukea hy-
väksi toiseen samantasoiseen tai ylempään 
tutkintoon sisältyvät samansisältöiset kieli- 
ja viestintäopinnot. Kotimaisessa tai ulko-
maisessa korkeakoulussa tai muussa oppilai-
toksessa suoritettujen opintojen hyväksilu-
kemisesta ja korvaamisesta päättää dekaani, 
opintosuorituksesta vastaava opettaja, opin-
topäällikkö tai kielipalvelut tiedekuntaneu-
voston erikseen hyväksymien periaatteiden 
mukaisesti. 

Ammattikorkeakoulututkintoon sisältyvien 
opintojen hyväksilukemisen perusteista päät-
tää tiedekuntaneuvosto.

Hyväksilukemispäätöksistä on voimassa Vaa-
san yliopiston tutkintosäännön mukainen oi-
kaisumenettely.
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10.	Opintojen	arviointi	ja	arvostelu

Opintosuorituksen arvioimiseksi voidaan 
järjestää kirjallinen tai suullinen kuulustelu. 
Näiden lisäksi opintosuoritus voidaan arvi-
oida harjoitustyöllä, luentopäiväkirjalla, vä-
likokeella tai muulla opetussuunnitelmassa 
hyväksytyllä tavalla. Mikäli opintosuoritusta 
varten järjestetään kirjallinen kuulustelu, sii-
tä tulee järjestää kaksi uusimismahdollisuut-
ta vuoden kuluessa. Tenttien yrityskerroista 
ja opintosuoritusten vanhenemisesta määrä-
tään opetussuunnitelmissa. 

Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyik-
si tai hylätyiksi. Hyväksytty opintosuoritus 
voidaan arvioida viisiportaisen asteikon mu-
kaan: 5 = erinomainen, 4 = erittäin hyvä, 3 = 
hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä. 

Hyväksytty kandidaatintutkielma arvostel-
laan asteikolla: 5 = erinomainen, 4 = erittäin 
hyvä, 3 = hyvä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä. 
Arvosteltu kandidaatintutkielma lasketaan 
mukaan pääaineen arvosanaan.

Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostel-
laan asteikolla: laudatur, eximia cum laude 
approbatur, magna cum laude approbatur, 
cum laude approbatur, non sine laude appro-
batur, lubenter approbatur, approbatur.

Opiskelija voi pyytää opintosuorituksensa 
tai opinnäytteensä arvostelun oikaisua. Oi-
kaisusta määrätään tarkemmin Vaasan yli-
opiston tutkintosäännössä. 

11.	Harjoittelu	

Harjoittelu on osa opetussuunnitelman mu-
kaista opiskelua, mikä edistää opiskelijan 
opinnoissa etenemistä ja asiantuntemuksen 
karttumista. Harjoittelua voi sisällyttää sekä 
kandidaatin että maisterin tutkintoon enin-
tään 5 opintopistettä/tutkinto. Opiskelija voi 
suorittaa harjoittelun vain omassa pääainees-
saan.

12.	Todistukset

Dekaani myöntää anomuksesta opiskelijalle 
hänen suorittamastaan tutkinnosta todistuk-
sen. Tutkintotodistuksen yhteydessä anne-
taan erityisesti kansainväliseen käyttöön tar-
koitettu liite (Diploma Supplement).

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä suo-
ritetusta tutkinnosta annetaan englanninkie-
linen tutkintonimike asetuksen 794/2004 liit-
teen mukaisesti.  Englanninkielisten koulu-
tus- ja/tai maisteriohjelmien mukaan suori-
tetuista tutkinnosta annetaan myös englan-
ninkielinen tutkintotodistus.

HTK-tutkinto

Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen 
perus- ja aineopinnot, sivuaineet sekä muut 
vähintään 20 opintopisteen laajuiset koko-
naisuudet opintopistemäärineen ja arvosa-
noineen, kieli- ja viestintäopinnot sekä tut-
kinnon kokonaislaajuus.

HTM-tutkinto

Tutkintotodistukseen merkitään pääaineen 
syventävät opinnot ja sivuaineet sekä muut 
vähintään 20 opintopisteen laajuiset koko-
naisuudet opintopistemäärineen ja arvosa-
noineen, kieli- ja viestintäopinnot sekä tut-
kinnon kokonaislaajuus. Lisäksi merkitään 
pro gradu -tutkielmasta annettu arvosana.

13.	Voimaantulo-	ja	siirtymäsäännökset

Tutkintomääräykset tulevat voimaan 1.8. 
2008 lukien ja ne kumoavat aikaisemmat 
hallintotieteiden tiedekunnan perustutkinto-
määräykset. 
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