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Arvoisa valintalautakunta,
Tämä teksti koskee hakuani Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan
maisteriohjelmaan (johtaminen ja organisointi). Käsittelen seuraavassa opiskeluun liittyviä
tavoitteitani sekä perustelen soveltuvuuttani hakijana varsinaista hakulomaketta ja muita liitteitä
tarkemmin.

Johdonmukaisuus
Aloitin liiketalouden opinnot Helia ammattikorkeakoulussa (nyk. Haaga-Helia) Helsingissä
syksyllä 2005 oltuani kiinnostunut kaupallisesta alasta. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen
suuntauduin henkilöstöjohtamiseen: pidin aihepiiriä erityisen mielenkiintoisena ja haasteellisena
sen käsitellessä yhtä aikaa liiketaloudellista osaamista sekä ihmisten merkitystä osana
organisaatiota. Suhtauduin opiskeluun asiallisesti ja valmistuin tradenomiksi tavoiteajassa
joulukuussa 2008 – opinnäytetyöni käsitteli erään henkilöstövuokrausyrityksen
haastattelukäytäntöjä (ylimääräinen liite).
Pian valmistumiseni jälkeen päätin hakea yliopistoon opiskelemaan kauppatieteitä
suorittaakseni maisteritutkinnon: minut hyväksyttiin yhteisvalinnassa kesällä 2009 Tampereen
yliopiston kauppa- ja hallintotieteelliseen tiedekuntaan koekiintiössä (pisteraja 23). Lukuvuoden
2009–2010 olen käyttänyt suunnitelmallisesti ja tarkoituksenmukaisesti sellaisiin yliopistoopintoihin, jotka tukisivat Vaasassa tehtäviä maisteriopintoja.
Olen siis opiskellut alaa käytännössä yhtäjaksoisesti, tavoitteellisesti ja tuloksellisesti vuoden
2005 syksystä asti sekä ehtinyt kehittyä opiskelijana paljon vielä tradenomiksi valmistumisen
jälkeen. Pidän arviota itsestäni olla tiedoiltani ja taidoiltani valmis maisteriohjelmaa varten
hyvin realistisena. Myös ajankohta on ideaalinen ja luonnollinen.
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Motiivit ja motivaatio maisteritutkintoa kohtaan
Mielestäni itseään oman alansa osaajana tulee kehittää, kun opiskeluun on sekä tahtoa että
resursseja. Tästä näkökulmasta kauppatieteiden maisterin tutkinto on minulle hyvin looginen ja
ilmeinen päämäärä. Vaasan yliopiston tradenomeille täydennysopintojen kautta tarjoama
mahdollisuus suorittaa maisteritutkinto tukee erinomaisesti tavoitteitani syventyä johtamiseen ja
organisointiin sekä edelleen henkilöstöjohtamiseen. Haluan yliopistossa kehittää teoreettista
osaamistani sekä kykyä tehdä tieteellistä tutkimusta.
Motivaatiotani ja tahtoani saada suorittaa maisteritutkinto yliopistossa kuvannee yksiselitteisen
selvästi ahkera ja määrätietoinen valmentautumiseni vuoden 2009 pääsykokeeseen.
Valmistauduin siihen valmennuskursseineen lähes 700 tunnin ajan – siis saavuttaakseni
oikeuden opiskella itseni kauppatieteiden maisteriksi. Itse opiskelupaikan saavuttaminen sen
sijaan ilmentää valmiuksiani ja kykyäni opiskella kaupallista alaa korkeatasoisesti ja
tavoitteellisesti: Tampereen yliopiston kauppa- ja hallintotieteelliseen tiedekuntaan hyväksyttiin
opiskelemaan yrityksen hallintoa 22 opiskelijaa lähes 450:stä kokeeseen osallistuneesta.

Hakukohteen valinta
Haen Vaasan yliopistoon, koska sen opetustarjonta mahdollistaa tradenomille mielekkään tavan
jatkaa opintoja. Lisäksi olen yliopiston kotisivujen ja niillä olevan opiskelua koskevan
informaation sekä yhteydenpidon henkilökunnan kanssa perusteella mieltänyt Vaasan yliopiston
antoisaksi ja miellyttäväksi paikaksi opiskella. Myös maisteriohjelman sisältö vastaa mainiosti
omia tarpeitani ja päämääriäni.
Olen perehtynyt hyvin tarkasti maisterivalintaan liittyviin seikkoihin sekä Vaasan yliopiston
kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaaseen, erityisesti johtamisen ja organisoinnin
maisteriopintoja käsittelevään osioon. Taustani ja mielenkiintoni perusteella suuntautuisin
luonnollisesti henkilöstöjohtamiseen.
Tiedän siis erityisen hyvin, mihin olen hakemassa pyrkiessäni erillisvalinnassa Vaasan
yliopistoon – toivon selkeiden tavoitteideni, tahtoni, osaamiseni ja hakumenettelyyn liittyviin
asioihin perehtymiseni välittyvän myös hakemuksestani.
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Haku Tampereen yliopistoon vuonna 2009 Vaasan yliopiston sijaan
Myönnän tehneeni teknisen virhevalinnan asettaessani viime vuoden yhteisvalinnassa
(maantieteellisiin syihin perustuen) Tampereen yliopiston etusijalle Vaasan yliopistoon nähden.
Tämä perustui vääräksi osoittautuneeseen olettamukseeni, että eri yliopistot hyvittävät
opiskelijan aiempia opintoja jokseenkin yhtäläisen käytännön mukaisesti. Tampereen yliopiston
käytäntö osoittautui kuitenkin kovin erilaiseksi Vaasan yliopistoon verrattuna: en koe ollenkaan
mielekkääksi tai järkeväksi aloittaa kauppatieteiden opintoja käytännössä alusta jo suoritetun
korkeakoulututkinnon – siis usean vuoden opiskelun – jälkeen. Tämän johdosta lähestyn asiassa
nyt Vaasan yliopistoa.
Kysyessäni keväällä 2009 Miia-Leena Mikkilältä mahdollisuudesta osallistua
maisteriohjelmaan, jos tulen hyväksytyksi Vaasan yliopistoon yhteisvalinnassa (tässä vaiheessa
yliopistojen hakujärjestystä ei enää voinut muuttaa), hän totesi minulle sähköpostissa seuraavaa:
”Mikäli tradenomin tutkinnon suorittanut opiskelija tulee hyväksytyksi kandidaatin ja
maisterin tutkintoon yhteisvalinnan kautta, hän voi hakea siirtämistä maisteriopintoihin
täydennysopintojen kautta, eli voi päästä samaan tilanteeseen kuin maisterivalinnan kautta hyväksytty
opiskelija. Mikäli tulet siis hyväksytyksi meille, voit ottaa yhteyttä esimerkiksi minuun niin hoidetaan
siirtyminen kuntoon ja laaditaan sinulle henkilökohtainen opintosuunnitelma.”

Hakijan mahdollisuudesta vastaanottaa ainoastaan hakujärjestyksessä ensimmäiseen yliopistoon
oikeuttava paikka johdosta en päätynyt Vaasan yliopistoon syksyksi 2009 – siis Tampereen
yliopiston kauppa- ja hallintotieteelliseen tiedekuntaan oikeuttavasta pääsykoepistemäärästä
huolimatta. Olen kuitenkin yhteisvalinnassa hyväksytyksi tulemalla osoittanut lukeutuvani
tarmokkaaseen ja uutta tietoa tehokkaasti omaksuvaan joukkoon, mikä olisi mahdollistanut
opintojen aloittamisen myös Vaasan yliopistossa. Toivon siten nöyrästi, että yhteisvalinnan
perusteella vuonna 2009 saavuttamani opiskelupaikka Tampereen yliopistoon huomioidaan
yhtenä seikkana soveltuvuuttani arvioitaessa.

Opinnot Tampereen yliopistossa
Haluan korostaa, että olen käyttänyt lukuvuoden 2009–2010 suunnitelmallisesti Vaasa-projektia
varten. Tutustuin syksyllä 2009 hyvin sekä Tampereen että Vaasan yliopiston
kauppatieteellisten tiedekuntien opinto-oppaisiin ollen myös sähköpostitse yhteydessä Vaasan
yliopistoon, jotta voisin mahdollisimman tehokkaasti hyödyntää opiskeluaikani Tampereella.
Opinnot on siis valittu siten, että niistä olisi mahdollisimman paljon hyötyä, jos tuleni valituksi
Vaasan yliopistoon.
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Olen suorittanut Tampereen yliopistossa opintoja sekä omiin päätelmiini (yliopistojen opintooppaiden vertailu) että Mikkilältä sähköpostitse saamiini ohjeistuksiin ja neuvoihin perustuen.
Kesään 2010 mennessä olen suurella todennäköisyydellä suorittanut Tampereen yliopistossa
seuraavat kurssit (jotkin kursseista ovat vielä kesken erillishaun hakuaikana):
Hallintotiede 25 op. (sivuaine):
-

HAP108 Hallintotieteen perusteet 5 op.

-

HAP208 Johdatus organisaatioteoriaan ja johtamiseen 5 op.

-

HAP308 Suomen julkinen hallintojärjestelmä ja EU:n hallinto 9 op.

-

HAP408 Tutkimusprosessin hallinta 6 op.

Kieliopinnot 12 op.:
-

KKSU34 Tieteellinen kirjoittaminen 3 op.

-

KKRA1A2 Ranskan kielen alkeiskurssi II 3op.

-

KKRU16 Ranskan kielen jatko I 3op.

-

KKRU28 Ruotsin intensiivikurssi 3 op.

Täydentäviä kursseja maisteriohjelmaan osallistuvalle tradenomille:
-

YJURP015 Yritysjuridiikka 5 op.

-

KTALP110 Kansantalous 6 op.

-

LASKP200 Talousmatematiikan perusteet 3 op.

-

TILTY1(A) Tilastotieteen perusteet 3 op.

Oheisessa erittelyssä on lueteltu ainoastaan Vaasa-projektin näkökulmasta oleelliset kurssit –
opintoihini Tampereen yliopistossa kuuluu myös joitakin muita satunnaisia kursseja, jotka olisi
kenties mahdollista liittää myöhemmin vapaavalintaisiin opintoihin (esimerkiksi MUSIP2A
Länsimäisen klassisen musiikin historia 4 op.)
Jos minut hyväksytään opiskelijaksi Vaasan yliopistoon, olisin siis suorittanut jo valmiiksi
tutkintoon pakollisina kuuluvat sivuaineopinnot, osan kieliopinnoista sekä useimmat
maisteriohjelmaan osallistuville tradenomeille kuuluvat täydentävät opinnot. Varsinaisten
johtamisen ja organisoinnin maisteriopintojen (henkilöstöjohtaminen) suorittaminen on
tarkoituksella jätetty Vaasassa tehtäväksi, jotta tutkinnon ydinsisältö on tarkasti kohdeyliopiston
mukainen.
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Pro gradu -tutkielma
Keskeinen osa maisteritutkintoa on pro gradu -tutkielma. Pidän valmiuksiani suorittaa
maisteritutkinto ja erityisesti siihen kuuluva pro gradu -tutkielma erittäin hyvinä. Väite perustuu
muiden tradenomi- ja yliopisto-opintojen ohella asialliselle, ammattikorkeakoulussa tekemälleni
opinnäytetyölle sekä edelleen myöhemmin Tampereen yliopistossa ja vapaa-ajallani
kehittämälleni kirjoitustaidolle ja harjoittamalleni kyvylle hallita tutkimusprosessia – erityisesti
viimeksi mainitusta teemasta olen lisännyt tietouttani kuluvan lukuvuoden aikana.
Olen lukuvuoden 2009–2010 aikana hahmotellut pro gradu -tutkielmani tutkimusongelmaa ja
edelleen vahvistanut käsityksiäni valitsemastani aiheesta. Aion käsitellä pro gradu tutkielmassani palkitsemisen ja sen toteuttamiseen oleellisesti vaikuttavan esimiehen merkitystä
työyhteisön motivaation sekä hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Alan tehdä tutkielmaa
alustavasti tulevana kesänä lähdemateriaalin keräämisellä.

Lopuksi
Toivon, että Vaasan yliopisto antaa minulle taustani ja hakemukseni perusteella mahdollisuuden
syventää kauppatieteellistä osaamistani sekä parantaa kykyäni tehdä tieteellistä tutkimusta.
Uskon vahvasti pystyväni vastaamaan tarjoamiinne haastaviin tehtäviin sekä korkeaan
vaativuustasoonne – olen valmis toimimaan tiedeyhteisönne jäsenenä ja kehittäjänä.
Kaikkien hakemuksessani esitettyjen asioiden perusteella pidän omasta näkökulmastani
ilmeisenä, että tullessani valituksi Vaasan yliopistoon suoritan maisteritutkinnon valitsemassani
pääaineessa asianmukaisesti, viivyttelemättä loppuun.
Vastaan hyvin mielelläni kaikkiin hakuani liittyviin kysymyksiin – tarvittaessa voin myös
matkustaa Vaasaan mahdollista haastattelua varten.

Kunnioittavasti,

_____________________
Simo Terho
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