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Pyydän yliopistoa oikaisemaan päätöksen, jonka mukaan minua ei
hyväksytty maisterivalinnassa Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen
tiedekuntaan kesällä 2010. Mielestäni maisterivalinta on toteutettu
epäoikeudenmukaisin ja kohtuuttomin perustein. Valintaperusteiden
soveltaminen on myös asettanut hakijat keskenään eriarvoiseen
asemaan.
Olen valmistunut Haaga-Helia ammattikorkeakoulusta tradenomiksi
vuonna 2008. Heti valmistuttuani päätin hakea yliopistoon
suorittaakseni KTM-tutkinnon. Minut hyväksyttiin yhteisvalinnassa eli
normaalin pääsykokeen perusteella Tampereen yliopiston
kauppatieteelliseen tiedekuntaan tutkinto-opiskelijaksi kesällä 2009.
Tampereen yliopistossa olen käyttänyt lukuvuoden 2009–2010
ahkerasti ja määrätietoisesti KTM-tutkintoon kuuluvien kurssien
suorittamiseen – opintopisteitä minulle kertyi lukuvuoden aikana 65.
Keväällä 2010 hain erillisessä maisterivalinnassa opinto-oikeutta
Vaasan yliopiston kauppatieteelliseen tiedekuntaan, koska haluan
suorittaa maisteritutkintoni Vaasassa aikataulullisista ja
opetustarjontaan liittyvistä syistä. Hakemukseni kuitenkin hylättiin siitä
huolimatta, että olen aikaisemman tradenomin tutkinnon suorittamisen
lisäksi läpäissyt yhteisvalinnan pääsykokeen ja suorittanut Tampereen
yliopistossa KTM-tutkintoon kuuluvia opintoja.
Maisterivalintaoppaassa ilmoitettujen valintaperusteiden (s. 6) mukaan
kelpoiseksi ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan katsotaan paitsi
hakija, joka on suorittanut soveltuvan ammattikorkeakoulututkinnon,
myös henkilö, jolla yliopisto toteaa muutoin olevan opintoja varten
riittävät taidot ja valmiudet. Hakulomakkeella ei kuitenkaan ole ollut
mahdollista hakea maisteriohjelmaan tällaisessa ryhmässä. Tradenomin
tutkinnon suorittanut henkilö, jolla on edellä mainitut taidot ja
valmiudet, on siis käsittääkseni voinut hakea maisteriohjelmaan vain

ammattikorkeakoulututkinnon perusteella. Valintakriteereitä tulisi
tulkita tältä osin hakijan eduksi. Mielestäni on kohtuutonta, että
maisterivalinnassa ei anneta merkitystä opinto-oikeudelleni Tampereen
yliopistossa ja siellä suorittamilleni KTM-opinnoille, jotka ilmentävät
taitojani ja valmiuksiani hyvin selvästi. Vuoden 2009 yhteisvalinnassa
saamillani pääsykoepisteillä olisin myös päässyt Vaasan yliopistoon yli
viiden pisteen marginaalilla.
Vaasan yliopiston maisterivalinta on perustunut vain tradenomin
tutkinnon arvosanoihin. Tällaisessa valinnassa eri
ammattikorkeakoulujen väliset vaativuus- ja tasoerot jäävät
käytännössä täysin huomiotta. Tämä asettaa hakijat epätasa-arvoiseen
asemaan. Käsitykseni mukaan opintosuoritusten arvostelu on HaagaHeliassa ankarampaa kuin ammattikorkeakouluissa keskimäärin.
Valinnassa korkeakoulututkinnon ja ammattikorkeakoulututkinnon
suorittaneet jaetaan omiin hakuryhmiinsä, joihin sovelletaan erilaisia
valintaperusteita. Korkeakoulututkinnon suorittaneita valitaan
harkinnanvaraisesti jo suoritettujen yliopisto-opintojen perusteella, kun
taas ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden kohdalla valinta
perustuu pelkästään opintomenestyksen mekaaniseen arviointiin.
Tällaisessa valintamenettelyssä tradenomin tutkinnon suorittaneet ovat
eriarvoisessa asemassa korkeakoulututkinnon suorittaneisiin nähden.
Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että tradenomin tutkinto on
korkeakoulututkintoon rinnastettava tutkinto.
Pyydän, että yliopisto korjaa valintapäätöksen minulle myönteiseksi
edellä selostamieni syiden perusteella.

Siinä tapauksessa, että valintapäätöstä ei muuteta, anon siirtoa
Tampereen yliopistosta Vaasan yliopiston opiskelijaksi.
Siirtoanomukseni on ohessa.

Kunnioittavasti

Simo Terho
kauppatieteiden ylioppilas, tradenomi
Helsinki
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Anon, että saan siirtyä Tampereen yliopistosta Vaasan yliopiston
kauppatieteelliseen tiedekuntaan johtamisen ja organisaatioiden
maisteriohjelmaan.1
Sain opiskelupaikan Tampereen yliopiston kauppatieteellisestä
tiedekunnasta ensi yrittämällä vuonna 2009. Pääaineeni eli yrityksen
hallinnon pisteraja (23) oli kyseisenä vuonna valtakunnan korkein heti
laskentatoimen pääaineen sekä Helsingin kauppakorkeakoulun jälkeen.
Minulla on erinomaiset valmiudet suorittaa tutkinto loppuun myös
Vaasan yliopistossa.
Tampereen yliopistossa olen määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti
suorittanut sellaisia maisterin tutkintoon kuuluvia opintoja, joita
voitaisiin lukea hyväksi Vaasan yliopistossa. Suorittamani opinnot
ilmenevät oheisesta opintosuoritusotteesta. Nämä suoritukset
todennäköisesti lyhentäisivät maisteriopintoihin tarvittavaa aikaa lähes
kokonaisella lukuvuodella.
Jos siirtoanomukseni hyväksytään, tarkoitukseni on valmistua
kauppatieteiden maisteriksi Vaasan yliopistosta vuoden 2011 loppuun
mennessä.
Olen aiemmin valmistunut tradenomiksi tavoiteajassa Haaga-Helia
ammattikorkeakoulusta. Suorittamani tradenomitutkinto antaa hyvän
pohjan johtamisen ja organisaatioiden maisteriohjelmaan. Tarkempia
tietoja ammattikorkeakoulututkinnostani sekä itsestäni opiskelijana on
alkuperäisessä maisterivalintaa koskevassa hakemuksessani.

1

Vaasan yliopiston kauppatieteellisen tiedekunnan opinto-oppaan 2009–2010 sivulta 21 ilmenee yksiselitteisesti, että
opiskelija voi siirtyä maisteriopintoihin toisesta yliopistosta (”Jos opiskelija siirtyy maisteriopintoihin Johtamisen
pääaineeseen muusta yliopistosta – –”).

Olen erittäin motivoitunut suorittamaan KTM-tutkintoni loppuun
Vaasan yliopistossa. Toivon, että yliopisto suhtautuu siirtoanomukseeni
myönteisesti.
Helsingissä 21.6.2010
Kunnioittavasti
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