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Yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun asetuksen mukaisesti opiskelevat

Yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun
asetuksen (245/1994) mukaisesti opiskelevat
Opiskelijat, joiden tutkinnonsuoritusoikeus myönnetty ennen 1.8.2005.

Hallintotieteiden tiedekunnassa voi suorittaa
yhteiskuntatieteellisistä tutkinnoista annetun
asetuksen (245/1994) mukaiset hallintotieteiden
kandidaatin ja hallintotieteiden maisterin tutkinnot siirtymäkauden loppuun 31.7.2008 saakka. Asetuksen mukaan kandidaatin tutkinto ei
ole pakollinen, vaan opiskelija voi edetä suoraan
maisterin tutkintoon.

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto
(HTK)
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto on alempi korkeakoulututkinto. Opiskelijat ovat saaneet tutkinnonsuoritusoikeuden maisterin tutkintoon, mutta voivat suorittaa ensin kandidaatin tutkinnon. Kandidaatin tutkinnon tavoitteena on antaa opiskelijalle: 1) tutkintoon kuuluvien oppiaineiden perusteiden tuntemus, 2) tieteellisen tutkimuksen perusteiden tuntemus ja
valmius alan kehityksen seuraamiseen sekä 3)
riittävät viestintätaidot.
Hallintotieteiden kandidaatin tutkinnon
vähimmäislaajuus on 120 opintoviikkoa. Tutkintoon tulee sisältyä vähintään pääaineen perusja aineopinnot, yhden sivuaineen osalta vähintään 20 opintoviikkoa siten, että siihen sisältyy
perusopinnot. Pakollisista opinnoista määrätään
opetussuunnitelmassa.
Aineopintoihin sisältyy 5 opintoviikon laajuinen
kandidaatintutkielma, joka on itsenäinen tieteellinen noin 25-sivuinen tutkielma, jonka aihe
sovitaan tutkielmasta vastaavan opettajan kanssa. Kandidaatintutkielmaksi hyväksytään
kandidaattiseminaarissa tarkistettu ja saadun
palautteen pohjalta korjattu kandidaattiseminaarityö. Tutkielman tarkastajana toimii
kandidaatintutkielmasta vastaava opettaja. Hy-

väksytty tutkielma arvostellaan erillisellä arviointilomakkeella asteikolla 5–1 (erinomainen,
erittäin hyvä, hyvä, tyydyttävä, välttävä). Arvosteltu kandidaatintutkielma lasketaan mukaan
pääaineen arvosanaan. Ne pääaineopiskelijat, jotka ovat suorittaneet proseminaarin (3 ov), suorittavat kandidaatintutkielman 3 opintoviikon laajuisena.
Opiskelijan on kirjoitettava tutkielmaansa liittyvä kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä
tutkielman aihepiiriin sekä suomen tai ruotsin
kielen taitoa. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kielellä, jolla on saatu koulusivistys. Tällä tavalla
saavutetaan valtion virkaan vaadittava suomen
tai ruotsin kielen täydellinen taito. Kypsyysnäytteen tarkastaa tutkielman ohjaaja sekä äidinkielen opettaja.
Kandidaatintutkielmasta saa lisätietoja opetussuunnitelmista sekä Hallintotieteellisten töiden
laadintaohjeista; www.uwasa.fi/hallintotieteet/
opiskelu/laadintaohjeet/.

Hallintotieteiden maisterin tutkinto
(HTM)
Hallintotieteiden maisterin tutkinto on ylempi
korkeakoulututkinto. Tutkinnon tavoitteena on
antaa opiskelijalle: 1) yhden oppiaineen tai oppiaineeseen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä
tuntemus sekä muiden tutkintoon vaadittavien
oppiaineiden perusteiden tuntemus, 2) tieteellisten menetelmien hallinta ja valmius soveltaa
tieteellistä tietoa, 3) edellytykset tieteelliseen
jatkokoulutukseen ja jatkuvaan opiskeluun sekä
4) riittävät viestintätaidot.
Hallintotieteiden maisterin tutkinnon vähimmäislaajuus on 160 opintoviikkoa. Tutkintoon
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vaaditaan vähintään pääaineen perus-, aine- ja
syventävät opinnot, joihin sisältyy pro gradu tutkielma. Hallintotieteiden maisterin tutkintoon tulee sisältyä yhden sivuaineen osalta vähintään 20 opintoviikkoa siten, että siihen sisältyy
perusopinnot. Pakollisista opinnoista määrätään
opetussuunnitelmassa.

Pro gradu -tutkielma ja kypsyysnäyte
Pääaineen syventäviin opintoihin sisältyy 20
opintoviikon laajuinen pro gradu -tutkielma.
Pro gradu -tutkielman tarkoituksena on
harjaannuttaa opiskelija itsenäiseen tutkimustyöhön ja sen tulee osoittaa perehtyneisyyttä
tutkielman aihepiiriin, tarvittavien tutkimusmenetelmien hallintaa ja valmiutta tieteelliseen
ilmaisuun. Pro gradu -tutkielman suositeltava
laajuus on noin 80 sivua. Tutkielma jätetään
pääaineen assistentille neljänä kappaleena. Lisäksi jätetään yksi irrallinen numeroimaton
tiivistelmäsivu. Tiivistelmäsivun tiedot tulee tallettaa erilliselle www-lomakkeelle: www. tritonia.
fi/palvelut/gradutiivistelmalomake.php.
Opiskelijan on kirjoitettava pro gradu -tutkielmaan liittyvä kypsyysnäyte. Kypsyysnäyte kirjoitetaan sillä kielellä, jolla on saatu koulusivistys.
Tällä tavalla saavutetaan valtion virkaan vaadittava suomen tai ruotsin kielen täydellinen taito.
Myös ne opiskelijat, jotka laativat tutkielmansa
englannin kielellä tekevät kypsyysnäytteen
suomen tai ruotsin kielellä. Kypsyysnäytteen
tarkastaa tutkielman ohjaaja sekä äidinkielen
opettaja. Mikäli kypsyysnäyte annetaan samalla
kielellä kuin se on annettu alemmassa korkeakoulututkinnossa, hyväksytään kypsyysnäytteeksi pro gradu -tutkielmasta laadittu suomentai ruotsinkielinen tiivistelmä.
Pro gradu -tutkielmasta antaa lausunnon kaksi
oppiaineen professorin määräämää tarkastajaa,
joista ainakin toisen on oltava professori, dosentti, tai tohtorin tutkinnon suorittanut opettaja.
Toinen tarkastajista on yleensä työn ohjaaja.
Tutkielma arvostellaan erillisellä arviointilomakkeella asteikolla: laudatur, eximia cum
laude approbatur, magna cum laude approbatur,
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cum laude approbatur, non sine laude approbatur,
lubenter approbatur, approbatur. Tiedekuntaneuvosto hyväksyy tutkielman tarkastajien esityksestä. Opiskelija voi ennen tiedekuntaneuvoston kokousta tiedustella ehdotettavaa arvosanaa opintosihteeriltä tai tutkielman tarkastajilta. Tutkielman tekijälle toimitetaan kopio arvosteluperusteista tiedekuntaneuvoston
kokouksen jälkeen. Pro gradu -tutkielman arvosteluun tyytymätön opiskelija voi pyytää siihen oikaisua tiedekuntaneuvostolta. Oikaisumenettelystä säädetään tarkemmin Vaasan yliopiston tutkintosäännössä.
Pro gradu -tutkielmasta saa lisätietoja opetussuunnitelmista sekä Hallintotieteellisten töiden
laadintaohjeista; www.uwasa.fi/hallintotieteet/
opiskelu/laadintaohjeet/. Katso myös www.
uwasa.fi/hallintotieteet/opiskelu/progradu/.

Aikaisempien opintojen
hyväksilukeminen
Hyväksilukemista voivat hakea Vaasan yliopistossa tutkintoa suorittavat opiskelijat. Opintosuoritusten hyväksilukemista arvioitaessa
kriteereinä ovat opintosuoritusten laajuus, sisältö ja vaativuustaso. Laajuuden arviointi perustuu
opintojen edellyttämään työmäärään. Sisällön
vastaavuutta arvioidaan samankaltaisuuden perusteella (esim. opintojakson tai opintokokonaisuuden tavoite, sisältö, vaadittava kirjallisuus).
Tutkintoon voidaan lukea hyväksi muualla suoritettuja opintoja seuraavasti:
1) Tutkintoon kuuluvia pakollisia opintojaksoja
voi korvata muualla suoritetuilla vastaavilla opinnoilla. Korvaamista haetaan lomakkeella, jota saa opiskelijakansliasta, tiedekunnasta tai yliopiston www-sivuilta. Jokaisesta opintojaksosta täytetään oma lomake.
Hakemukseen on liitettävä todistus suoritetuista opinnoista sekä tiedot opintosuoritusten laajuudesta, sisällöstä ja vaativuustasosta (esim. kopio opintojaksokuvauksesta).
Hakemusta ei käsitellä, ellei hakemuksessa
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ole kaikkia tarvittavia liitteitä. Hakemukset
toimitetaan opintosihteerille lukukauden
alussa (syys- ja tammikuussa). Korvaamisen
ratkaisee korvattavan opintojakson opettaja.

2) Tutkintoon voi sisällyttää muualla suoritettuja soveltuvia yliopistotasoisia opintokokonaisuuksia. Ne voidaan sisällyttää joko
sivuaineopintoihin tai vapaasti valittaviin
opintoihin. Näiden opintojen osalta ei
edellytetä sisällöllistä vastaavuutta, eivätkä
ne korvaa pakollisia opintoja. Tutkintoon
sisällytettävien kokonaisuuksien hyväksilukemista haetaan vapaamuotoisella hakemuksella, johon liitetään tarpeelliset todistusjäljennökset ja selvitykset opintojen tasosta,
laajuudesta ja sisällöstä. Hakemukset toimitetaan opintosihteerille. Muualla suoritettujen opintojen sisällyttämisestä tutkintoon
päättää pääaineen professori.
Muussa kotimaisessa tai ulkomaisessa yliopistossa suoritetut opinnot luetaan hyväksi tutkintoon mahdollisimman täysimääräisesti edellyttäen, etteivät ne sisälly toiseen samantasoiseen
tutkintoon. Toiseen samantasoiseen korkeakoulututkintoon sisältyvistä opinnoista voidaan lukea
hyväksi lähinnä yleis- ja kieliopintoja. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneet voivat
hyväksilukea tutkintoon yleis-, kieli- ja sivuaineopintoja tiedekuntaneuvoston päätöksen
mukaisesti.

Hyväksiluetut opintosuoritukset tallennetaan
opintosuoritusrekisteriin. Mikäli korvattujen tai
tutkintoon sisällytettyjen opintojen määrä on 10
opintoviikkoa tai enemmän, opintojen todellinen suorituspaikka merkitään tutkintotodistukseen.

