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MUUTOKSENHAKU KAUPPATIETEELLISEN TIEDEKI'I§NAN MAISTERIVALINNASSA

Oheisena dekaanin päätös Vaasan yliopiston kauppatieteellisen
tiedekunnan kevään 2010 maistedvalintaa koskevaan

muutoksenhakuun.

Opiskelijaksi ottamista koskevaan oikaisupäätökseen voi hakea
muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelta siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586 196) säädetään. (Vaasan yliopiston
tutkintosääntö 5 §).
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Simo Terho on hakenut kauppatieteelliseltä tiedekunnalta muutosta kevään 2010
maisterivalinnan päätökseen 21.6.2010 päivätyllä kirjeellään. Simo Terho haki oPintooikeutta johtamisen ja organisaatioiden pääaineeseen suorittamansa tradenomin tutkinnon perusteella. Johtamisen ja organisaatioiden pääaineeseen tuli maisterivalinnassa 78 hakemusta, joista 57 tradenomin tutkinnon perusteella. Maisterivalinnassa
hyväksyttiin 26 hakija4 joista 12 tradenomin tutkinnon perusteella.
Opiskelijavalinnan yksityiskohtaisista valintaperusteista päättää tiedekuntaneuvosto.
Dekaani hyväksyy uudet opiskelijat. (Vaasan yliopiston tutkintosä2iniö, 5 §). Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston päätöksen mukaisesti kauppatieteiden
maisterin tutkintoon (120 op) voidaan valita soveltuvan alemman korkeakoulututkinnon suorittaneita sekä soveltuvan tradenomin tutkinnon suorittaneita. Tradenomin tutkinnon hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen tradenomin tutkinnon
opintomenestyksen perusteella, erityisesti pääaineen tai sitä vastaavan kokonaisuudery esimerkiksi koulutusohjelman/suuntautumisvaihtoehdon sekä opinnäytteen arvosanat huomioiden. Mikäli hakijoita jouduiaan karsimaan ja soveltuvan lradenomin
tutkinnon opintomenestyksen perusteella eroa hakijoiden välilIä ei voida tehdä, otetaan lisäksi huomioon hakijan mahdollisesti suorittamat yliopistotasoiset oPinnot.
Johtamisen ja organisaatioiden yksikön käytettävissä olevat opetusresulssit ja hakijoiden määrän huomioon ottaen maistedvalinnassa on jotrduttu karsirnaan hakijoita
valintaperusteiden mukaisesti, tradenomin tutkinnon opintomenestyksen perusteella.
Hakiiat asetettiin paremmuusjärjestykseen tradenomin tutkinnon opintomenestyksen
perusteella, suuntautumisvaihtoehdon sekä opinnäytteen arvosanat huomioiden.
Hyväksytyillä hakijoilla opinnäytteen arvona o1i vähintään 4 ja suuntautumisvaihtoehdon keskiarvo vähintään 4,0. Terhon opinnäytteen arvosana on 3 ia suuntautumisvaihtoehdon keskiarvo 3,4, joten opintomenestys ei ollut riittävä hänen sijoittuakseen hyväksyttyjen hakijoiden joukkoon.

Terho pyytää oikaisupyynnössään tiedekuntaa korjaamaan valintapäätöksen hänelle
myönteiseksi, koska Terhon mukaan maisterivalinta on toteutettu epäoikeudenmukaisin ja kohtuuttomin perustein ia valintaperusteiden soveltaminen on asettanut hakijat keskenään eriarvoiseen asemaan. Terhon mukaan on kohtuutonta, että maisterivalinnassa ei ole huomioitu hänen kauppatieteellisen alan yhteisvalinnassa saavuttamaansa opiskelupaikkaa Tampereen yliopistossa. Terho toteaa myös, että tradenomin tutkinnon arvosanojen perusteella tehdyssä valinnassa eri ammattikorkeakoulujen vä1iset vaativuus- ja tasoerot jäävät huomiotta. Terho pitää lisäksi hakijoiden kannalta eriarvoisena, että alemman tai ylemmän korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon suodttaneet jaetaan maisterivalinnassa eri hakuryhmiin,
joihin sovelletaan erilaisia valintaperusteita.
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Kauppatieteellisen tiedekunnan tiedekuntaneuvoston vahvistamien valintaperusteiden mukaisesti tradenomin tutkinnon suorittaneet hakijat asetettiin paremmuusjärjestykseen tradenomin tutkinnon opintomenestyksen perusteella. Täten kauppatieteellisen tiedekunnan maisterivalinnassa ei huomioida kauppatieteellisen alan yhteisvalinnan valintakoemenestystä.

Yliopistolain 36 § mukaan hakijat voidaan erilaisen koulutustaustan l.uoksi jakaa valinnoissa erillisiin ryhmiin. Tällöin yhdenmukaisia valintaperusteita on sovellettava
samaan ryhmään kuuluviin hakijoihin.

Liitteet:

Simo Terhon muutoksenhaku
Maisterivalinnan valintaperusteet
Valitusosoitus

PäätöS:

Simo Terhon oikaisupyyniö ei anna aihetta muuttaa Vaasan yliopiston
kauppaiieteellisen tiedekunnan keväiin 2010 maisterivalintaa koskevaa päätöstä.

Vesa Suutari
Dekaani

Asian käsittelijä koordinaattori Miia-Leena Mikkilä
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SIIRTOANOMUKSENNE 27.6.201.0

Olette jättåinyt siirtoanomuksen Tampereen yliopistosta Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan, johtamisen ja organisaatioiden
maisteriohjelmaan. Kauppatieteellisessä tiedekunnassa ei oie valintaa
ns. siirto-opiskelijoille muista yiiopistoista. Soveltuvan korkeakoulututkinnon suorittanut voi hakea kauppatieteelliseen tiedekuntaan maisterivalinnassa. Seuraava maistedvalinta iärjestetään keväällä 201'1,. Tarkemmat hakuohjeet löyfiät tarnmikuussa osoitteesta:
http: / /www.uwasa.filhakeminen/

Annan mielelliini lisätie§a asiasta, joko puhelimitse 06-3248 214 tai
sähköpostitse.
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