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Tervetuloa Vaasan yliopistoon!
Hyvä kauppatieteellisen alan opiskelija,
menestyäksesi opinnoissasi tarvitset
-

Motivaatiota
Sitoutumista
Tämän oppaan tietoja

Olemme laatineet Sinulle tämän oppaan
menestyksekästä ja antoisaa opiskeluaikaa.

koko opiskeluaikasi tueksi.

Toivotamme

Sinulle

Tämä opas sisältää johtamisen, markkinoinnin ja viestinnän sekä laskentatoimen ja rahoituksen
akateemisten yksiköiden lukuvuoden 2019–2020 opetussuunnitelmat sekä antaa yleiskuvan siitä,
miten kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot rakentuvat ja mitä ne sisältävät.
Yksityiskohtaisemmat tiedot opiskelusta löytyvät Vaasan yliopiston verkkosivuilta.
Sinun opintopolkusi rakentuu näistä tekijoistä:
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Opiskelijan tärkeimmät työkalut Vaasan yliopistossa
Tutkintoosi kuuluvat yksittäiset opintojaksot on esitetty jokaisen opintosuunnan ja ohjelman osalta
erikseen sähköisessä WebOodi -järjestelmässä. WebOodi on Vaasan yliopistossa käytössä oleva
opiskelijatietojärjestelmä.
Lukkari-opetusaikatauluohjelmasta löytyy kunkin opintojakson aikataulu.
Eli ensin sinun on
selvitettävä, mitkä opintojaksot ovat juuri sinulle pakollisia sekä milloin ja miten niitä voi suorittaa.
Olemmekin koonneet avuksesi opiskelijan työkalupakin, ks. tarkemmin:
Kaikki opiskeluun liittyvät työkalut löytyvät opiskelijat-verkkosivuilta osoitteesta
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/
Tutustu huolellisesti opinto-oppaisiin, yliopiston verkkosivuihin ja opiskelijoiden tietojärjestelmiin,
jotta ymmärrät, mistä eri lähteistä tietoa löydät ja miten hyödynnät sitä omassa opiskelussasi.
Opiskelumateriaalin lisäksi tarvitset henkilökohtaisia opiskelutaitoja. Opiskelu yliopistossa eroaa
esimerkiksi lukio-opiskelusta merkittävällä tavalla, joten uudenlaisten opiskelutaitojen ja menetelmien harjaannuttaminen on oppimisen kannata oleellista. Yliopistossa olet näiden taitojen
hankkimisesta itse vastuussa. Opintojen edetessä taidot harjaantuvat kyllä, mutta jotta tietojen ja
uusien taitojen omaksuminen olisi helpompaa, kannattaa omia opiskelutekniikoita pohtia tarkemmin.
Opi Oppimaan -sivustolta löydät arvokasta oppimiseen liittyvää asiaa ja siihen tutustuminen auttaa
sinua omien oppimistekniikoiden ja –menetelmien kehittämisessä. Ole rohkeasti yhteydessä oman
koulutusalasi opintojen ohjauksen henkilökuntaan, mikäli koet tarvitsevasi apua.

Kauppatieteen ala johtamisen, laskentatoimen ja rahoituksen sekä
markkinoinnin ja viestinnän akateemisissa yksiköissä
Vaasan yliopiston kauppatieteellisen alan tehtävänä on tuottaa tieteellistä tietoa talouden ja
liikkeenjohdon ilmiöistä ja kouluttaa alan päätöksentekijöitä ja asiantuntijoita. Akateemisten
yksiköiden
opetus
tähtää
siihen,
että
tutkinnon
suorittaneet
tunnetaan
vahvasta
tiedeyliopistokoulutuksestaan
ja
hyvistä
kansainvälisistä
sekä
työelämävalmiuksistaan.
Tutkintokoulutuksen tavoitteena on antaa valmiudet toimia nopeasti muuttuvan ja kansainvälistyvän
yritys- ja elinkeinoelämän haastavissa johto- ja asiantuntijatehtävissä.
Kauppatieteellisellä koulutusalalla voi suorittaa seuraavat tutkinnot:


kauppatieteiden kandidaatin tutkinto, KTK, jonka minimi on 180 opintopistettä
(alempi korkeakoulututkinto)



kauppatieteiden maisterin tutkinto, KTM, jonka minimi on 120 opintopistettä
(ylempi korkeakoulututkinto)

Tieteellisinä jatkotutkintoina voi suorittaa


kauppatieteiden lisensiaatin, KTL ja



kauppatieteiden tohtorin, KTT tutkinnot.

Yliopiston koulutuksen johtaminen ja päätöksenteko
Koulutuksen laadunvarmistuksesta sekä päätösasioista vastaa yliopistotasolla tutkimus- ja
koulutusneuvosto. Akateemisia yksiköitä johtaa yksikön dekaani. Tutkimus- ja koulutusneuvoston,
akateemisten yksiköiden ja dekaanin tehtävistä määrätään Vaasan yliopiston johtosäännössä
(http://www.univaasa.fi/fi/about/vision/johtosaannot/).
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Opintojen ohjaus
Opintojen ohjauksesta vastaa opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunta. Jokaisella
koulutusohjelmalla on nimetty omaohjaaja, jonka puoleen opiskelijat voivat kääntyä kaikissa
opiskeluun ja opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Heidän tehtäväkuvauksensa ja yhteystiedot löytyvät
osoitteessa: https://www.univaasa.fi/fi/for/student/guidance/specific/

Opintosuunnat
Kauppatieteiden
kandidaatin
ja
maisterin
tutkintoon
johtava
koulutus
järjestetään
opetussuunnitelmien pohjalta. Opetussuunnitelmat vahvistetaan vuosittain akateemisessa yksikössä
ja ne julkaistaan opinto-oppaassa sekä sähköisenä WebOodissa. Opintosuuntien kuvaukset on
esitetty tarkemmin oppiaineiden opetussuunnitelmien yhteydessä. Seuraavassa kaaviossa on esitetty
kandidaatin ja maisterin tutkintojen opintosuunnat:

Jokaisen opiskelijan tulee valita opintosuunta ensimmäisen opintovuoden keväällä.
Opintosuuntien opintojaksokuvaukset löytyvät sähköisenä WebOodista. Opintojaksokuvauksessa
kerrotaan millainen opintojakso on kyseessä, mitä sen suorittaminen vaatii sekä millaiset
oppimistavoitteet opintojaksolle on asetettu. WeboOdissa olevan opintojaksokuvauksen lisäksi
opettaja antaa opintojakson alussa tarkemman opintojakson suorittamiseen liittyvän ohjeistuksen eli
syllabuksen.
Tämän
lisäksi
opintojaksojen
aikataulut
löytyvät
sähköisestä
Lukkariopetusaikatauluohjelmasta.
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Kauppatieteiden kandidaatin (KTK) ja maisterin (KTM) tutkinnot
Suomessa yliopistotutkintoja säädellään lailla. Yliopistotutkinnoista annetun asetuksen (794/2004)
mukaisesti tutkinnoille on asetettu oppimistavoitteet seuraavasti:

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinto
Alempaan korkeakoulututkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) tutkintoon kuuluvien pää- ja sivuaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien taikka
koulutusohjelmaan kuuluvien opintojen perusteiden tuntemus sekä edellytykset alan
kehityksen seuraamiseen;
2) valmiudet tieteelliseen ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin;
3) edellytykset ylempään
oppimiseen;

korkeakoulututkintoon

johtavaan

koulutukseen

ja

jatkuvaan

4) edellytykset soveltaa hankkimaansa tietoa työelämässä; sekä
5) riittävä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen tai alan ammatillisiin käytäntöihin.

Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus
Alempaan korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 180 opintopistettä. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kolmessa
lukuvuodessa.

Kauppatieteiden maisterin tutkinto
Koulutuksen tulee antaa opiskelijalle:
1) pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden perusteiden
tuntemus taikka koulutusohjelmaan kuuluvien syventävien opintojen hyvä tuntemus;
2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien soveltamiseen;
3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä;
4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen; sekä
5) hyvä viestintä- ja kielitaito.
Koulutus perustuu tutkimukseen sekä alan ammatillisiin käytäntöihin.

Ylempään korkeakoulututkintoon johtavien opintojen laajuus
Ylempään korkeakoulututkintoon vaadittavien opintojen laajuus on 120 opintopistettä. Yliopiston on
järjestettävä koulutus siten, että opiskelija voi suorittaa tutkinnon päätoimisesti opiskellen kahdessa
lukuvuodessa.
Opintojen rakennetta ja tarkempaa suorittamista säätelevät asetukset ja määräykset. Asetus
yliopistojen tutkinnoista (794/2004) ja Vaasan yliopiston tutkintosääntö löytyvät osoitteesta.
http://www.univaasa.fi/fi/about/vision/johtosaannot/ . Näihin määräyksiin on syytä tutustua.
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Opintosuunnan valinta
Kandidaatin tutkinto:
Opintosuunnan valinta
Kandidaation tutkinnossa ensimmäisen lukuvuoden opinnot ovat kaikille opiskelijoille yhteiset.
Opiskelijalla on tällöin aikaa tutustua eri opintosuuntavaihtoehtoihin ja hakea opintosuuntaa tämän
jälkeen. Opintosuunnan haku on ensimmäisen vuoden toukokuussa ja valinta vahvistetaan kesäkuun
loppuun mennessä.
Kaikkien ensimmäistä vuotta opiskelevien on haettava opintosuuntaa ensimmäisen vuoden
toukokuun aikana. Hakuaika ilmoitetaan vuosittain yliopiston verkkosivuilla.
Akateemiset yksiköt päättävät enimmäiskiintiöt. Mikäli hakijamäärä ylittää enimmäiskiintiön,
suoritetaan valinta vahvistettujen valintaperusteiden mukaan. Opintosuunnan valintapäätöksestä ja
opintosuunnan vaihtopäätöksestä ei voi valittaa.
Maisterin tutkinto:
Opiskelijoiden on ilmoittauduttava maisteriohjelmaan kandidaatin tutkinnon opintojen ollessa
loppuvaiheessa. Ilmoittautuminen voidaan tehdä kaksi kertaa lukuvuoden aikana, keväisin 30.4.
mennessä seuraavana syyslukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten ja syksyisin 30.11.
mennessä seuraavana kevätlukukautena aloitettavia maisteriopintoja varten. Ilmoittautuminen
tehdään e-lomakkeella ja samalla palautetaan maisteriopintojen eHOPS WebOodiin. Opintorekisteriin
tallennetaan tieto ilmoittautumisesta, joka on edellytyksenä maisteriopintojaksoihin osallistumiselle.
Lisätietoja ilmoittautumisesta löydät osoitteesta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/major/business/registration/

Opintosuunnan vaihtaminen
Kandidaatin tutkinto:
Opintosuunnan vaihtaminen kandidaatin tutkinnon ollessa kesken on mahdollista vain erityisestä,
perustellusta syystä. Opintosuuntaa vaihtavalta edellytetään, että hakija on suorittanut haettavan
opintosuunnan opintoja vähintään 25 op (perusopinnot tai sivuainekokonaisuus) hyvällä
opintomenestyksellä. Vaihtoa haetaan e-lomakkeella 30.4. mennessä. Dekaani päättää
opintosuunnan vaihdoista. Opintosuuntien sisäänotossa kiinnitetään huomiota oppiaineen
käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin. Jos hakijoita joudutaan karsimaan,
valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja opintomenestys.
Maisterin tutkinto:
Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaneet opiskelijat voivat hakea suorittamaan
maisteriopintoja toisessa maisterikoulutusohjelmassa. Maisteriohjelmaa vaihtavalta edellytetään, että
hakija on suorittanut haettavan opintosuunnan opintoja vähintään 25 op (perusopinnot tai
sivuainekokonaisuus) hyvällä opintomenestyksellä.
Vaihtoa koskevia hakemuksia käsitellään kaksi kertaa vuodessa, maisteriopintoihin ilmoittautumisen
yhteydessä. Vaihtoa haetaan e-lomakkeella 30.4. tai 30.11. mennessä. Dekaani päättää asiasta.
Sisäänotossa kiinnitetään huomiota oppiaineen käytettävissä oleviin tutkielmien ohjausresursseihin.
Jos hakijoita joudutaan karsimaan, valintaperusteena on suoritettujen opintojen laajuus ja
opintomenestys.
Lisätietoja löydät osoitteesta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/major/business/paaaineen_vaihtaminen/
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Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS)
HOPS on opintojen suunnittelun ja ohjauksen väline tutkinnon suorittamiseksi ja opintojen sujuvan
etenemisen tukemiseksi. Opiskelija tekee kandidaatin tutkinnon opintosuunnitelman (eHOPS)
WebOodissa toisen opintovuoden syyslukukauden alussa. eHOPS palautetaan syyskuun aikana ja
henkilökohtaiset HOPS-keskustelut käydään lokakuun aikana.
Maisterin tutkinnon opintosuunnitelma tehdään maisteriopintoihin ilmoittautumisen yhteydessä.
Lisätietoja opintojen suunnittelusta: http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/planning/ .

Työelämävalmiudet
Kauppatieteiden kandidaatilta ja maisterilta edellytettävät työelämävalmiudet kehittyvät opintojen
aikana opetus- ja opiskelumetodeissa sekä opinnäytetyöskentelyn aikana.
Koulutusohjelmissa tuetaan erityisesti seuraavien työelämänvalmiuksien kehittymistä:
1. Viestintä- ja tiimityötaidot kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä
Opiskelija osaa viestiä sekä kotimaisilla että yhdellä vieraalla kielellä erilaisissa oman alan
tilanteissa. Opiskelija kykenee mukauttamaan viestintäänsä sekä vuorovaikutustaan
erilaisten tilanteiden vaatimusten mukaan.





Suullinen ilmaisu
Opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään suullisesti oman alan työtehtävissä sekä
kotimaisella että vieraalla kielellä ja omaa riittävät esiintymistaidot.
Kirjallinen ilmaisu
Opiskelija kykenee ilmaisemaan itseään kirjallisesti oman alan työtehtävissä sekä
kotimaisella että vieraalla kielellä.
Yhteistyötaidot
Opiskelija kykenee työskentelemään erilaisten henkilöiden kanssa sekä ymmärtää
tiimityöskentelyn pelisäännöt ja osaa toimia vastuullisena tiimin jäsenenä.
IT-taidot
Opiskelija osaa hyödyntää oman alansa työtehtävissä tarvittavaa
tietotekniikkaa.

2. Analysointi- ja ongelmanratkaisutaidot
Opiskelija osaa soveltaa koulutuksessa saamiaan valmiuksia talouden ja liiketoiminnan
ongelmien tunnistamiseen, analysoimiseen ja ratkaisemiseen. Opiskelija saa valmiudet
tieteelliseen ajatteluun ja työskentelytapoihin.



Kriittinen ajattelu ja analyyttisyys
Opiskelijalla on kykyä arvioida ja pohtia asioita eri näkökulmista, hän osaa
perustellusti kyseenalaistaa asioita ja vertailla eri vaihtoehtoja.
Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot
Opiskelijalla on valmiudet ratkaista taloutta ja liiketoimintaa koskevia
ongelmia, hänellä on kykyä luovaan ajatteluun ja hän osaa tehdä perusteltuja
päätöksiä vastuullisuusnäkökohdat huomioiden (eettisyys huomioiden).

Yrittäjyys / liiketoimintaosaaminen osana työelämävalmiuksia
Liiketoimintaosaaminen ja ymmärrys elinkeinoelämän toiminnasta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ovat
kauppatieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnosta valmistuvan käyntikortti työelämään.
Henkilökohtainen yrittäjähenkinen asenne yhdistettynä vahvaan liiketoimintaosaamiseen antaa
mahdollisuuksia suunnata omaa työuraa perinteisten työpaikkojen lisäksi uudenlaisella tavalla. Oma
osaaminen ja itseä innostavat asiat luovat otollisen alustan luovien ja innovatiivisten ideoiden
kehittelyyn.
Opiskeluaikaisten liiketoimintaideoita on mahdollista pohtia ja kehitellä Vaasan
yliopiston ja Vaasan ammattikorkeakoulujen yhteisessä kasvuyrittäjyyshautomossa West Coast
Startup:ssa.
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Lisätietoja:
http://www.muova.fi/fi/yhteistyo/wcs/
Lisäksi Vaasan yliopisto yhdessä alueen ammattikorkeakoulujen kanssa tarjoavat yrittäjyyteen
liittyvää käytännönläheistä opetusta.

Työharjoittelu
Harjoittelun tavoitteena on, että opiskelija kartuttaa oman alansa työkokemusta ja edistää näin
opintojen jälkeistä työllistymistä.
Se antaa hyvät mahdollisuudet harjoittelijalle soveltaa
opiskelemansa koulutusalan tietoja käytännön työelämässä.
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/practice/internship/ .
Oppiainekohtaisesti opetussuunnitelmissa on työharjoittelujaksolle (Työssä oppiminen I ja II)
etukäteen sovittu tavoite, jota seurataan ja josta raportoidaan oppiaineen määräämällä tavalla. Työssä
oppimisen jaksosta on oppiaineen määräämän opettajan kanssa sovittava erikseen. Oppiaineen
määräämä opettaja hyväksyy työpaikan ja etukäteen laaditun suunnitelman. Työssä oppimista
voidaan sisällyttää sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon. Kunkin opintosuunnan
opetussuunnitelmassa (ks. WebOodi) on mainittu työssä oppimisesta vastaava opettaja.
Työharjoittelujaksosta voi saada 1-5 opintopistettä.

Opiskelu ulkomailla
Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoon voi sisällyttää kansainvälisiä vaihto-opintoja, ja ulkomailla
opiskeluun on varattu aikaa kolmannen opintovuoden aikana. Ajankohta on määritelty tarkemmin
oppiaineiden opetussuunnitelmissa.
Tavoitteena on, että ulkomailla suoritetut opinnot
hyväksiluetaan mahdollisimman täysimääräisesti.
Ulkomaille opiskeluvaihtoon lähdöstä löytyy tarkemmin tietoa www-sivustolla:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/exchange/ .
Vaihtoon lähtevän opiskelijan on suoritettava pakollisena opintojakso OPIS0010 Kansainväliset
opiskeluvalmiudet.
Opiskelijan tulee hyväksilukea suoritetut opinnot mahdollisimman pian vaihto-opintojen jälkeen.
Opinnot voidaan sisällyttää tutkintoon joko Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuutena (väh. 25
op, kokonaisuuden rakenne alla) tai niillä voidaan korvata pää- tai sivuaineiden opintoja
hyväksilukusääntöjen perusteella.
Mikäli opiskelija sisällyttää suorittamansa vaihto-opinnot
Kansainväliset opinnot -kokonaisuuteen, suositellaan otettavaksi muita kuin omassa opintosuunnan
tai sivuaineesssa suoritettuja tai suoritettavia opintoja, koska opintokokonaisuuden sisältö ei voi olla
sama kuin opintosuunnan tai sivuaineopintojen (ei päällekkäisiä opintoja). Kansainväliset opinnot –
opintokokonaisuus voi olla tutkinnon sivuaineena. Vaihto-opinnot eivät voi sisältää tutkielmantekoa
tai työharjoittelua.
Kansainväliset opinnot -opintokokonaisuus (väh. 25 op)
International Studies
Opintokokonaisuus muodostuu seuraavista osioista:
• OPIS0010 Kansainväliset opiskeluvalmiudet
• OPIS0041 Vaihto-opiskelujakson pituus
• OPIS0051 Vaihto-opinnot.
International

Business,

Strategic

Business

Development

ja

Finance

maisteriohjelmissa

on
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mahdollisuus suorittaa myös kansainvälinen kaksoistutkinto, lisää tietoa:
https://www.univaasa.fi/fi/for/student/studies/internationalisation/exchange/doubledegree/

Opintojen korvaaminen / hyväksilukeminen, aikaisemmin hankitun osaamisen
tunnustaminen ja tunnistaminen (AHOT)
Opintojen ja muun osaamisen hyväksilukemiseesta säädetään yliopistolaissa (558/2009) sekä
valtioneuvoston asetuksessa yliopistojen tutkinnoista (795/2004) seuraavasti: ”Opiskelija saa
tutkintoa suorittaessaan yliopiston päätöksen mukaan lukea hyväkseen muussa kotimaisessa tai
ulkomaisessa korkeakoulussa taikka muussa oppilaitoksessa suorittamiaan opintoja sekä korvata
tutkintoon kuuluvia opintoja muilla samantasoisilla opinnoilla. Opiskelija saa yliopiston päätöksen
mukaisesti lukea hyväkseen sekä korvata tutkintoon kuuluvia opintoja myös muulla tavoin osoitetulla
osaamisella.”
Katso tarkemmin www-sivuilta osoitteesta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/ .

Lukuvuosi-ilmoittautuminen
Ilmoittautumisvelvollisuus
Yliopistolain (24.7.2009/558) mukaan jokaisen opiskelijan on ilmoittauduttava joka lukuvuosi
yliopistoon joko läsnäolevaksi tai poissaolevaksi.
Ilmoittautumisvelvollisuus koskee kaikkia tutkinto-opiskelijoita, sekä perus- että jatkotutkintoopiskelijoita.
Ensimmäisen vuoden opiskelija ei voi ilmoittautua poissaolevaksi. Tästä voidaan poiketa
kuitenkin seuraavista syistä:
o

Opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007)
tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista
palvelua;

o

Opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai

o

Opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kykenemätön aloittamaan
opintojaan.

Lisätietoja osoitteesta: http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/new/registration/ .

Opintoaikojen rajaaminen
Yliopistolaissa määritellään korkeakoulututkinnoille tavoitteelliset suorittamisajat sekä säädetään
opiskeluoikeuden kestosta ja opiskeluoikeuden jatkamisesta (558/2009, § 41–43). Laki koskee niitä
perustutkintojen opinto-oikeuksia, jotka ovat alkaneet 1.8.2005 tai sen jälkeen.
Sekä alempaa että ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus
suorittaa tutkinnot viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa
pidemmässä ajassa (5 + 2 vuotta).
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Pelkästään ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa
tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa (2 + 2
vuotta).
Lisätietoja opintoaikojen rajaamisesta opiskelijat –verkkosivuilta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/time/ .

Valmistuminen
Dekaani myöntää anomuksesta tutkintotodistuksen opiskelijalle, joka on suorittanut kaikki tutkintoa
varten vaadittavat opinnot ja saanut niistä merkinnän opintorekisteriinsä. Tutkintotodistusta haetaan
e-lomakkeella viimeistään 4 viikkoa ennen aiottua todistusten jakopäivää. Todistuspyyntölomakkeet
löytyvät osoitteesta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/materials/forms/business/ .
Valmistuvan on itse huolehdittava siitä, että kaikki vaadittavat opintosuoritukset on todistuspyyntöä
jätettäessä hyväksytty ja merkitty opintorekisteriin, myös tutkielma ja kypsyysnäyte. Mikäli opintoja
ei ole tarkastettu, tutkinnon sisältö tulee tarkistuttaa omaohjaajalla hyvissä ajoin ennen
todistuspyynnön jättämistä.
Tutkintotodistuksia myönnetään kerran kuukaudessa heinäkuuta lukuun ottamatta. Todistuksen voi
noutaa opiskelun ja opetuksen palveluiden lähipalveluista tai se voidaan toimittaa postitse. Yliopisto
järjestää valmistuneiden juhlia eli publiikkeja maisterintutkinnon suorittaneille kaksi kertaa vuodessa
molempien lukukausien lopussa.
Lukuvuoden todistuspyynnön jättöpäivät ja valmistumispäivät löytyvät osoitteesta:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/graduation/business/ .

Tutkintotodistus
Todistukseen merkittävät pääaineiden ja sivuaineiden arvosanat lasketaan opintosuoritusten
arvosanoista opintopistemäärää painottavana keskiarvona. Keskiarvot näkyvät virallisesta
opintosuoritusotteesta.
Tutkintotodistuksen tulevat arvosanat määräytyvät seuraavasti:
keskiarvo

arvosana

4,2–5,0

erinomaiset tiedot

3,4–4,1

erittäin hyvät tiedot

2,6–3,3

hyvät tiedot

1,8–2,5

tyydyttävät tiedot

1,0–1,7

välttävät tiedot

Tutkintotodistukseen merkitään:
KTK-tutkinto: Opintosuunnan perus- ja aineopinnot, sivuaineet ja muut vähintään 20 opintopisteen
laajuiset opintokokonaisuudet opintopistemäärineen ja arvosanoineen sekä kieliopinnot ja tutkinnon
kokonaislaajuus. Kandidaatintutkielman arvosana sisältyy opintosuunnan aineopintoihin.
KTM-tutkinto: Opintosuunnan syventävät opinnot, sivuaineet ja muut vähintään 20 opintopisteen
laajuiset opintokokonaisuudet opintopistemäärineen ja arvosanoineen sekä kieliopinnot ja tutkinnon
kokonaislaajuus. Pro gradu -tutkielman arvosana merkitään erikseen eikä se vaikuta opintosuunnasta
annettavaan arvosanaan.
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Hyvä tieteellinen käytäntö ja eettisyys
Yliopistossa toimimiselle on luonteenomaista hyvän tieteellisen käytännön ja eettisyyden
noudattaminen. Opiskelijan tulee opintojen aikana omaksua ja sisäistää yleinen ja oman alan hyvä
tieteellinen käytäntö. Kirjallisten töiden teossa on noudatettava hyväksyttyjä tieteellisiä periaatteita
ja arvoja.
Vaasan yliopistossa on hyväksytty Tutkimuseettisen neuvottelukunnan laatima ohjeistus hyvästä
tieteellisestä käytännöstä ja sen loukkausten käsittelemisestä.
Vaasan yliopiston eettiset suositukset ovat osoitteessa:
http://www.univaasa.fi/fi/for/student/studying/rights/regulations/
Tutkimusetiikkaan liittyviä asioita käsitellään laajemmin Tutkimuseettisen neuvottelukunnan
sivustolla www.tenk.fi/.

Sähköinen plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin
Kaikki opinnäytetyöt sekä opintoihin liittyvät harjoitustyöt ym. kirjalliset työt tulee laatia hyvää
tieteellistä käytäntöä noudattaen. Tämän tarkistamiseksi käytetään plagiaatin tunnistusohjelmaa.
Lisätietoja: http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/plagiarism/ .

