
 
 
 

 

Humanistisen alan perustutkintojen määräykset
 
Tutkintojen järjestämistä ja suorittamista koskevat määräykset tarkentavat opetusta ja 
tutkintoja sääteleviä lakeja, asetuksia ja johtosääntöjä. Määräykset hyväksyy tiede-
kuntaneuvosto. Tiedekuntaneuvosto tai dekaani voi antaa tutkintojen suorittamista 
koskevia tarkentavia määräyksiä ja ohjeita. 
 
1. Tiedekunnassa suoritettavat humanistisen koulutusalan perustutkinnot, kou-
lutusohjelmat ja pääaineet 
 
Tiedekunnassa voidaan suorittaa valtioneuvoston asetuksen yliopistojen tutkinnoista 
(794/2004) mukaan 1) humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto (HuK-tutkinto), 
joka on alempi korkeakoulututkinto ja 2) filosofian maisterin tutkinto (FM-tutkinto), 
joka on ylempi korkeakoulututkinto. 
 
Humanistisen alan perustutkinnot suoritetaan koulutusohjelmissa siten kuin opetus-
suunnitelmissa määrätään.  Opiskelijoilla, joille on myönnetty opinto-oikeus ennen 
lukuvuotta 2012–2013, on oikeus suorittaa humanistisen alan perustutkinnot 
31.7.2017 mennessä seuraavissa pääaineissa: 1) ruotsin kieli, 2) pohjoismaiset kielet, 
3) ruotsi äidinkielenä, 4) nykysuomi, 5) nykysuomi toisena kotimaisena kielenä, 6) 
viestintätieteet, 7) saksan kieli ja kirjallisuus sekä 8) englannin kieli. Viestintätietei-
den valintaryhmässä hyväksytyillä on mahdollisuus suorittaa tutkinnot multimediajär-
jestelmien ja teknisen viestinnän koulutusohjelmassa. Koulutusohjelman pääaine on 
viestintätieteet.  
 
Maisterin tutkintoon johtava koulutus voidaan järjestää opetusministeriön erikseen 
antaman asetuksen mukaisena maisteriohjelmana, johon on erillinen valinta. Maiste-
riohjelma on erillisen opetussuunnitelman mukainen, temaattinen tai ammatillinen 
kokonaisuus, jolle on osoitettavissa lisäarvo, mitä ei voida saavuttaa yhden oppiaineen 
tai monitieteisen opintokokonaisuuden syventävien opintojen jonkin näkökulman 
opinnoilla. 
 
Tiedekunnassa voi lisäksi suorittaa erillisiä opintoja siten kuin niistä erikseen määrä-
tään. Yliopiston Levón-instituutti järjestää avoimen yliopiston opetusta, jonka opetus-
suunnitelmista päättävät tiedekuntien tiedekuntaneuvostot. Avoimen yliopiston opetus 
on tasoltaan ja vaatimuksiltaan tiedekunnassa hyväksyttyjen opetussuunnitelmien mu-
kaista. 
 
2. Opiskelijavalinta  
 
Yliopiston hallitus päättää tiedekuntaneuvoston esityksestä tiedekuntaan vuosittain 
alempaan ja ylempään korkeakoulututkintoon otettavien opiskelijoiden määrästä. Va-
lintaperusteista päättää tiedekuntaneuvosto. Koulutusohjelmat vastaavat opiskelijava-
lintojen sisällöllisestä kehittämisestä ja arvioinnista. 
 



  
 

Perustutkinto-opiskelijoille opinto-oikeus myönnetään sekä alempaan että ylempään 
korkeakoulututkintoon tai pelkästään ylempään korkeakoulututkintoon.  
 
Dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. Opiskelijavalinnan oikaisumenettelystä määrä-
tään Vaasan yliopiston tutkintosäännössä.  
 
Opiskelija voi opintojen aikana vaihtaa koulutusohjelmaa, suuntautumisvaihtoehtoa 
tai pääainetta tiedekunnan määräämin perustein. Koulutusohjelman, suuntautumis-
vaihtoehdon tai pääaineen vaihtamisesta päättää dekaani.  
 
3. Opetussuunnitelmat 
 
Tiedekunta ja koulutusohjelmat arvioivat ja kehittävät tutkintoja, tutkintoihin kuuluvia 
opintoja sekä opetusta. Tiedekunta kiinnittää huomiota tutkintojen ja opetuksen laa-
tuun, yhteiskunnan koulutustarpeisiin, tutkintojen ja opintojen kansalliseen ja kan-
sainväliseen vertailtavuuteen sekä koulutuksen tuloksellisuuteen. 
 
Tiedekuntaneuvosto vahvistaa maaliskuun loppuun mennessä opetussuunnitelmat, 
joissa tarkemmin määrätään tutkintoihin ja koulutusohjelmiin vaadittavat opinnot sekä 
opintojaksojen ja opintokokonaisuuksien sisältö, laajuus ja suoritustavat.   
 
Dekaani voi perustellusta syystä myöntää opiskelijalle oikeuden poiketa tiedekunnan 
vahvistamasta tutkintorakenteesta. Opetussuunnitelman sisällöllisestä poikkeamisesta 
päättää koulutusohjelman johtaja.  
 
4. Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto  
 
Humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon laajuus on 180 opintopistettä. Tutkin-
non voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa lukuvuodessa.  
 
Tutkintoon tulee sisältyä vähintään pääaineen perus- ja aineopinnot, yhden sivuaineen 
perusopinnot, kieli- ja viestintäopinnot sekä yleisopinnot. Pakollisista opinnoista mää-
rätään opetussuunnitelmassa. Tutkintoon ei voi sisältyä pääaineen syventäviä opinto-
ja. 
 
Pääaineen perusopintojen laajuus on vähintään 25 opintopistettä ja aineopintojen laa-
juus on vähintään 45 opintopistettä. Pääaineen aineopintoihin sisältyy 10 opintopis-
teen laajuinen kandidaatintutkielma. Opiskelijan on kandidaatin tutkintoa varten kir-
joitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa perehtyneisyyttä tutkielman alaan ja osoittaa 
kielitaidon joko suomen tai ruotsin kielessä.  
 
Opiskelijan tulee suorittaa kandidaatin tutkinto ennen maisterin tutkinnon suorittamis-
ta. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkintoa, opiskelijan oikeutta suo-
rittaa koulutusohjelman tai pääaineen syventäviä opintoja voidaan rajoittaa. 
 
 
 
 
 



  
 

5. Filosofian maisterin tutkinto 
 
Filosofian maisterin tutkinnon laajuus on 120 opintopistettä. Tutkinnon voi päätoimi-
sesti opiskellen suorittaa kahdessa lukuvuodessa. 
 
Tutkintoon tulee sisältyä vähintään pääaineen tai koulutusohjelman syventäviä opinto-
ja 80 op. Muista pakollisista opinnoista määrätään opetussuunnitelmassa.   
 
Maisterin tutkinto voidaan suorittaa opetussuunnitelman mukaisesti myös maisterioh-
jelmassa.  
 
Pääaineen tai koulutusohjelman syventäviin opintoihin sekä maisteriohjelman opin-
toihin sisältyy pro gradu -tutkielma, jonka laajuus on vähintään 30 opintopistettä. 
 
Opiskelijan on maisterin tutkintoa varten kirjoitettava kypsyysnäyte, joka osoittaa pe-
rehtyneisyyttä tutkielman alaan ja osoittaa kielitaidon joko suomen tai ruotsin kieles-
sä. Kielitaitoa ei tarvitse osoittaa maisterin tutkinnon kypsyysnäytteessä silloin, kun 
kypsyysnäyte kirjoitetaan samalla kielellä kuin alemmassa tutkinnossa. 
 
6. Henkilökohtainen opintosuunnitelma  
 
Kaikki perustutkinto-opiskelijat laativat opintojen suunnittelua ja tutkinnon suoritta-
mista varten henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) siten kuin opetussuunni-
telmissa määrätään. 
 
7. Harjoittelu 
 
Kandidaatin ja maisterin tutkintoihin voi sisältyä työ- ja kieliharjoittelua siten kuin 
opetussuunnitelmassa määrätään.  Sekä kandidaatin että maisterin tutkintoihin voi si-
sällyttää työharjoittelua enintään 10 opintopistettä ja kieliharjoittelua yhteensä enin-
tään 10 opintopistettä. 
 
8. Tutkintoihin vaadittava kielitaito  
 
Opiskelijan tulee alempaan tai ylempään tutkintoon sisältyvissä opinnoissa tai muulla 
tavoin osoittaa saavuttaneensa suomen ja ruotsin kielen taidon, joka julkisyhteisöjen 
henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) mukaan vaaditaan 
korkeakoulututkintoa edellyttävään virkaan kaksikielisellä virka-alueella ja joka on 
tarpeen oman alan kannalta.  Lisäksi vaaditaan vähintään yhden vieraan kielen taito, 
joka mahdollistaa oman alan kehityksen seuraamisen ja kansainvälisessä ympäristössä 
toimimisen. 
 
Kielitaitovaatimus ei koske sellaista opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä 
muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä tai joka on saanut koulusivistyksensä ulko-
mailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta päättää dekaani. 
 
Tiedekunta voi erityisestä syystä vapauttaa opiskelijan kielitaitovaatimuksista osittain 
tai kokonaan. Päätöksen asiassa tekee dekaani. Päätöksessä opiskelija voidaan määrä-
tä suorittamaan muita kieli- ja viestintäopintoja. 



  
 

9. Opintojen hyväksilukeminen   
 
Opiskelijalle voidaan hyväksilukea opintoja muualla suoritettujen opintojen perusteel-
la ja/tai muualla kuin muodollisessa koulutuksessa hankitulla osaamisella aiemmin 
hankitun osaamisen tunnustamisen ja tunnistamisen menettelytapoja noudattaen. 
 
10. Opintojen arviointi ja arvostelu   
 
Opintosuorituksen arvioimiseksi voidaan järjestää kirjallinen tai suullinen kuulustelu 
tai opintosuoritus voidaan arvioida harjoitustyöllä, luentopäiväkirjalla tai muulla ope-
tussuunnitelmassa määrätyllä tavalla. Kirjallisesta kuulustelusta järjestetään vuoden 
sisällä kaksi uusintakuulustelua. 
 
Opintosuoritukset arvostellaan hyväksytyiksi tai hylätyiksi. Hyväksytty opintosuoritus 
voidaan arvioida viisiportaisen asteikolla: 5 = erinomainen, 4 = erittäin hyvä, 3 = hy-
vä, 2 = tyydyttävä, 1 = välttävä.  
 
Hyväksytty pro gradu -tutkielma arvostellaan asteikolla laudatur, eximia cum laude, 
magna cum laude approbatur, cum laude approbatur, non sine laude approbatur, lu-
benter approbatur ja approbatur.  
 
Opintosuoritusten ja opinnäytteen arvostelun oikaisusta määrätään Vaasan yliopiston 
tutkintosäännössä. 
 
11. Todistukset 
  
Dekaani myöntää opiskelijalle hänen suorittamastaan tutkinnosta todistuksen. Tutkin-
totodistuksen yhteydessä annetaan erityisesti kansainväliseen käyttöön tarkoitettu liite 
Diploma Supplement. Se sisältää lisätietoja kyseessä olevasta tutkinnosta, oppilaitok-
sesta sekä koulutusjärjestelmästä maassa, jossa tutkintotodistus on myönnetty. 
 
Vieraskielisissä ohjelmissa tutkinnon suorittaneille myönnetään suomenkielisen tut-
kintotodistuksen ja suomenkielisen tutkintonimikkeen lisäksi tutkintoasetuksen 
(794/2004) mukainen englanninkielinen tutkintonimike ja tutkintotodistus. 
 
Tutkintotodistuksiin merkitään koulutusalan ja tutkintonimikkeen lisäksi koulutusoh-
jelman ja/tai pääaineen sekä sivuaineiden nimet, opintopistemäärä ja arvostelu, kieli- 
ja viestintäopinnot sekä muut vähintään 15 opintopisteen laajuiset kokonaisuudet. 
 
Lisäksi todistukseen merkitään kielitaito ja tutkinnon kokonaislaajuus. Filosofian 
maisterin tutkintotodistukseen merkitään pro gradu -tutkielman arvosana. 
 
12. Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset 
 
Tiedekuntaneuvosto antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita näiden määräysten sovelta-
misesta. Tutkintomääräykset tulevat voimaan 1.8.2012 lukien ja ne kumoavat aikai-
semmat humanistisen tiedekunnan perustutkintojen määräykset. 
 
Vahvistettu filosofisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston kokouksessa 11.6.2012. 


