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Uuteen tutkintoon siirtyviä
koskevia ohjeita ja periaatteita

Uuteen tutkintoon siirtyviä koskevia ohjeita ja periaatteita

Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus 
on myönnetty ennen 1.8.2005. Ohjeet ja peri-
aatteet on hyväksytty hallintotieteiden tiede-
kunnan tiedekuntaneuvostossa 14.2.2008.

Oikeus suorittaa hallintotieteiden kandi-
daatin tai maisterin tutkinto ns. vanhan tut-
kintoasetuksen (A yhteiskuntatieteellisis-
tä tutkinnoista 245/1994) mukaisesti päät-
tyi 31.7.2008. Tämän jälkeen kaikki tiede-
kunnassa kandidaatin tai maisterin tutkin-
toa suorittavat on siirretty tutkintoasetuksen 
794/2004 mukaisiin opintoihin.

Yleisiä periaatteita

• Kandidaatin tutkinto on pakollinen. Kan-
didaatin tutkinto on suoritettava siinäkin 
tapauksessa, että opiskelija on edennyt 
maisterivaiheen opintoihin ja vaikka vain 
pro gradu -tutkielma puuttuisi.

• Uuden tutkintoasetuksen mukaiset kandi-
daatin ja maisterin tutkinnot ovat erillisiä 
tutkintoja. Tutkintoihin ei voi käyttää sa-
moja opintoja.

• Aiemmin suoritetut ja hyväksiluetut opin-
not hyväksytään mahdollisimman täysi-
määräisesti. Opintoviikkoina suoritetut 
opinnot muunnetaan automaattisesti 
opintopisteiksi. Ennen 1.8.2005 suorite-
tuissa opinnoissa käytetään kerrointa 2. 

• Aiemmin suoritettujen opintojen vastaa-
vuuksien sekä tutkintovaatimusten yh-
teensovittamisesta vastaa opintopäällik-
kö yhteistyössä oppiaineiden kanssa.

• Kandidaatin ja maisterin tutkintoa suorit-
tavia opiskelijoita koskevat soveltuvin osin 
ne yliopiston ja tiedekunnan määräykset 
ja päätökset, jotka koskevat 1.8.2005 ja 
sen jälkeen opintonsa aloittaneita.

• Mikäli alla mainitut opinnot ovat jo Vaa-
san yliopiston opintosuoritusotteella, 
opiskelijalta ei edellytetä toimenpiteitä.

• Jos opinnot eivät jostain syystä ole opin-
tosuoritusotteella opintopisteinä, opiske-
lijan tulee ottaa yhteyttä opintopäällik-
köön.

Opiskelijat, joilla hallintotieteiden 
kandidaatin tutkinto on kesken

Kandidaatin tutkintoa varten opiskelijan on 
suoritettava opetussuunnitelmassa vaadi-
tut pää- ja sivuaineiden opinnot, kieliopin-
not sekä mahdolliset muut pakolliset opinnot 
niin, että tutkinnon rakenteelle asetetut vaati-
mukset täyttyvät. Tutkinnon laajuuden tulee 
olla vähintään 180 opintopistettä.

Pääaineopinnot
• Kandidaatin tutkintoon vaaditaan pääai-

neesta sekä perusopinnot että aineopin-
not, yhteensä vähintään 70 op. 

• Pääaineopinnot suoritetaan voimassa-
olevien tutkintovaatimusten mukaisesti. 
Aiemmin suoritettujen opintojaksojen 
vastaavuuksien sekä tutkintovaatimusten 
yhteensovittamisesta vastaa opintopääl-
likkö yhteistyössä oppiaineiden kanssa.

• Mikäli aineopintoihin ei ole sisältynyt 
kandidaatintutkielmaa, se tulee laatia. 
Kandidaattiseminaarin suorittaminen ei 
riitä. Kandidaatintutkielman suorittami-
sesta tulee ottaa yhteyttä pääaineen tut-
kielmasta vastaavaan opettajaan. Hyväk-
sytty tutkielma arvostellaan asteikolla 5–1 
ja se lasketaan mukaan pääaineen arvosa-
naan.

• Kandidaatin tutkintoa varten on kirjoitet-
tava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehty-
neisyyttä tutkielman aihepiiriin sekä suo-
men tai ruotsin kielen taitoa (kypsyysnäy-
te kirjoitetaan sillä kielellä, jolla on saatu 
koulusivistys).



21Uuteen tutkintoon siirtyviä koskevia ohjeita ja periaatteita

Sivuaineopinnot
• Kandidaatin tutkintoon vaaditaan hallin-

to-osaamisen opinnot sekä yhden oppiai-
neen perusopinnot.

• Mikäli opiskelija on suorittanut vanhan 
tutkintorakenteen mukaan vaaditut sivu-
aineopinnot (tutkintorakenteessa määrät-
ty sivuaine, mahdolliset muut opintojak-
sot sekä yhdestä oppiaineesta vähintään 
20 opintoviikon laajuiset opinnot), hänen 
ei tarvitse suorittaa hallinto-osaamisen 
opintokokonaisuutta.

• Aiemmin opintoviikkoina suoritetut sivu-
aineopinnot (valmiit kokonaisuudet) hy-
väksytään sellaisinaan, eikä niitä tarvitse 
täydentää. Opinnot hyväksytään tutkin-
toon sen laajuisina kuin ne ovat rekiste-
rissä.

• Yksittäiset opintojaksot hyväksytään sel-
laisenaan vapaasti valittavaksi opinnoik-
si.

Yleisopinnot
• Vanhan rakenteen mukaiset kansantalo-

ustieteen, tietotekniikan sekä tilastotie-
teen opintojaksot (á 5 op) vastaavat uuden 
rakenteen mukaisia yleisopintoja:

 – Johdatus yhteiskuntatalouteen
 – Tilastotieteen johdantokurssi 
   (aik. Tilastotieteen perusteet)
 – Tietojenkäsittely (suoritettava 
   molemmat osiot):
   - Tietokone työvälineenä
   - Teoria-osuus (aik. Tietotekniikan 
    perusteet).

Kieli- ja viestintäopinnot
• Kandidaatin tutkintoon vaaditaan äidin-

kielen, toisen kotimaisen kielen sekä yhden 
vieraan kielen opintoja á 5 opintopistettä. 
Em. kieliopintojen tulee sisältää ko. kielen 
suullinen ja kirjallinen taito.

• Alkeis/täydennyskursseja ei hyväksytä 
em. vieraan kielen opinnoiksi.

• Aiemmin suoritettujen kieliopintojen 
vastaavuuksien sekä tutkintovaatimusten 
yhteensovittamisesta vastaa opintopääl-
likkö yhteistyössä Kielipalvelut -yksikön 
kanssa.

Orientoivat opinnot
• Kandidaatin tutkintoon sisältyy orientoi-

vat opinnot (yht. 5 op):
 – OPIS0001 Henkilökohtainen 
   opintosuunnitelma (HOPS) 1 op
 – OPIS0002 Tiedonhaku ja informaa-
   tiolukutaito I 1 op
 – OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiske-
   luun 2 op (aik. OPIS0003 Oppiminen
   2 op)
 – OPIS0004 Tiedonhaku ja informaa-
   tiolukutaito II 1 op
• Opiskelijan tulee laatia henkilökohtainen 

opintosuunnitelma eli HOPS osana HTK-
tutkintoa, joten se vaaditaan kaikilta uu-
teen tutkintoon siirtyviltä, ellei opiskelija 
ole sitä jo laatinut (merkintä opintosuori-
tusrekisterissä).

• Mikäli opiskelija on suorittanut jakson 
ERI115 Akateemiset opiskelutaidot 2 ov, 
korvaa se jaksot OPIS0003 Oppiminen/
OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun 
sekä OPIS0002 Tiedonhaku ja informaa-
tiolukutaito I.

• Mikäli opiskelija on suorittanut jakson 
OPIS0003 Oppiminen korvaa se jakson 
OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun. 
Muussa tapauksessa hänen tulee hänen 
laatia opiskelupäiväkirja opinto-oppaan 
ohjeiden mukaisesti (jakso OPIS0006 
Johdatus yliopisto-opiskeluun).

• Mikäli opiskelija ei ole suorittanut jaksoa 
OPIS0002 Tiedonhaku ja informaatiolu-
kutaito I, tulee hänen se suorittaa. Jakson 
voi suorittaa lähtötasotestillä. Tiedekirjas-
ton informaatikot vastaavat jaksosta.

• Mikäli opiskelija on jo suorittanut kan-
didaattiseminaarin (aik. proseminaari), 
hänen ei tarvitse tehdä jaksoa OPIS0004 
Tiedonhaku ja informaatiolukutaito II. 
Kirjaston tiedonhaun opetus on sisälty-
nyt seminaariin, mutta se on rekisteröity 
erikseen vasta syksystä 2005 lähtien.
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Opiskelijat, jotka ovat suorittaneet 
hallintotieteiden kandidaatin 
tutkinnon

• Maisterin tutkintoa varten opiskelijan on 
suoritettava pääaineen syventävät opin-
not mukaan lukien pro gradu -tutkielma 
(yhteensä vähintään 75 op), tieteellinen 
kirjoittaminen (5 op) sekä vapaasti valit-
tavia opintoja siten, että maisterin tutkin-
non kokonaislaajuus on vähintään 120 
opintopistettä. Maisterin tutkinnossa ei 
ole pakollisia sivuaineopintoja.

• Syventävät opinnot suoritetaan uusien 
tutkintovaatimusten mukaisesti. Aiemmin 
suoritettujen opintojaksojen vastaavuuk-
sien sekä tutkintovaatimusten yhteenso-
vittamisesta vastaa opintopäällikkö yh-
teistyössä oppiaineiden kanssa.

• Pääaineen syventävien opintojen laajuus 
voi vaihdella opiskelijakohtaisesti riippu-
en siitä, milloin opinnot on suoritettu. 

• Suositellaan, että opiskelija laatii HOPSin 
(OPIS0001, 1 op) osana HTM-tutkintoa, 
mikäli hän on suorittanut HTK-tutkinnon 
vanhan tutkintoasetuksen mukaisesti ja 
siirtyy sen jälkeen uuden tutkintoasetuk-
sen mukaiseen maisterin tutkintoon.

Kieli- ja viestintäopinnot
• Maisterin tutkintoon vaaditaan tieteel-

lisen kirjoittamisen kurssi (5 op), sillä 
kielellä millä opiskelija laatii pro gradu 
-tutkielman:

 – Suomi: KSUO9211 Tieteellinen 
   kirjoittaminen suomeksi 5 op
 – Englanti: KENG9211 Tieteellinen
   kirjoittaminen englanniksi 3 op sekä 
   KENG9311 Tiedettä englanniksi 2 op
• Mikäli opiskelija on suorittanut jakson 

SUO604 Tieteellinen kirjoittaminen (1 
ov), tulee hänen täydentää aiempaa suo-
ritusta seuraavasti:
– Tieteellisen kirjoittamisen opponoin-

tiosuus hyväksiluetaan, muilta osin 
kurssin osiot on suoritettava. Asiasta 
on aina erikseen sovittava opettajan 
kanssa.

Lisätietoja siirtymäajan periaatteista, menet-
telytavoista sekä opintojen vastaavuuksista 
saa opintopäälliköltä.


