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Palvelut pähkinänkuoressa

Lukijalle
Tämä akateemisen opiskelun opas on tehty Vaasan yliopiston ja ylioppilaskunnan tiiviin yhteistyön
tuloksena. Oppaan tarkoituksena on tarjota uudelle opiskelijalle perustietopaketti akateemisten
opintojen luonteesta ja yliopistoyhteisön toimintatavoista. Sen tavoitteena on tarjota kokonaiskuva
akateemisesta maailmasta ja sen ominaispiirteistä.
Toivottavasti sinulla on aikaa tutustua oppaaseen hyvin jo ennen opintojen aloittamista.
Ensimmäisten päivien ja viikkojen ohjelmassa on paljon erilaisia infotilaisuuksia ja asioita käydään
läpi yhdessä oman tuutorin kanssa. Tämän oppaan tavoitteena on auttaa sinua uuden tiedon
omaksumisessa.
Tämä opas tarjoaa siis sinulle yleisen katsauksen tuleviin opintoihisi. Lisää tietoa löytyy yliopiston
www-sivujen Opiskelijat-sivuilta ja ylioppilaskunnan www-sivuilta sekä opinto-oppaista.
Kannattaa käydä tutustumassa sivuihin jo etukäteen.
Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi opiskelijaksi Vaasan yliopistoon ja samalla myös
ylioppilaskunnan jäseneksi.

Onnea ja menestystä opintoihisi!

Kaisa Paavola
pääsihteeri
Vaasan yliopiston ylioppilaskunta

Rehtorin tervehdys

Hyväksytty!
Onneksi olkoon! Sinut on hyväksytty opiskelijaksi Vaasan yliopistoon. Olet niiden onnekkaiden
joukossa, jotka saavat tulla opiskelemaan Suomen kauneimmalle merenrantakampukselle. Vaasan
yliopisto on monialainen yliopisto, jossa opiskellaan neljässä eri yksikössä. Oppiaineita on monia
erilaisia, joten tutkintosi tulee olemaan monipuolinen ja kattava – ja ennen kaikkea työmarkkinoilla
arvostettu. Vaasan yliopistosta valmistuneet työllistyvät hyvin oman alan töihin.
Joka syksy Vaasan yliopistossa aloittaa opintonsa hyvin moninainen joukko uusia opiskelijoita.
Osalla on jo aikaisempia korkeakouluopintoja, ehkä jopa tutkintokin. Osa taas tulee suoraan
lukiosta. Tästä syystä ensimmäisenä viikkoina uudet opiskelijat jaetaan ryhmiin, jossa Vaasaan,
opiskeluun ja yleisesti elämiseen liittyviä asioita käydään läpi tuutorin johdolla. Sinua ei siis jätetä
yksin, kun saavut uuteen opiskelupaikkaasi.
Vaasan yliopiston opiskelijana olet myös Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) jäsen. Maksat
vuosittain ylioppilaskunnan jäsenmaksun, joka oikeuttaa sinut paikallisiin ja valtakunnallisiin

opiskelija-alennuksiin sekä kattaviin terveydenhuollon palveluihin. Näistä lisää myöhemmin.
Yliopisto ja ylioppilaskunta lähettävät kesällä postia opiskelupaikan vastaanottaneille uusille
opiskelijoille. Tutustu huolellisesti jokaisen kirjeen ohjeisiin. Niissä on kerrottu ne asiat, jotka sinut
on hyvä tietää opintojen aloittamisesta. Ellet ole vielä maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksua,
muista maksaa se mahdollisimman pian, sillä ennen jäsenmaksun maksamista sinua ei voida kirjata
läsnäolevaksi opiskelijaksi etkä saa hankittua yliopiston käyttäjätunnuksia
Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa sinulle tulevasta akateemisesta elämästäsi ja niistä
haasteista, joihin mahdollisesti saatat törmätä opintojesi aikana. Huomaa, että opiskelu yliopistossa
on hyvin erilaista kuin esimerkiksi lukiossa. Yliopistossa ei kaikilla luennoilla ole läsnäolopakkoa
eikä oppimisen edistymistä välttämättä seurata kurssin aikana, mutta tämä tarkoittaa ainoastaan sitä,
että joudut yhä enemmän kantamaan vastuuta omista opinnoistasi ja omasta oppimisestasi.
Yliopistoyhteisö tukee ja ohjaa sinua opintojesi edistymisessä, mutta varsinaisen työn joudut
tekemään itse.
Opasta lukiessasi saatat törmätä uusiin sanoihin tai termeihin. Oppaan loppuun olemme koonneet
sanastoa, josta voit katsoa termien merkitykset. Älä kuitenkaan huoli, pääset nopeasti kärryille
asioista jo alkuohjauksen aikana!
Tervetuloa Palosaaren kampukselle, meren läheisyyteen!

Muutto Vaasaan
Kaikki uudet opiskelijat – eli fuksit – aloittavat opiskelun samalta viivalta. Osa on syntyjään
vaasalaisia, osalle kyseessä on ensikosketus Vaasan seutuun. Opiskelijoita muuttaa Vaasaan
opiskelemaan niin lähikunnista kuin Etelä- ja Pohjois-Suomestakin. Vaikka Vaasa olisikin tuttu
kaupunki, on yliopisto pääsääntöisesti suurimmalle osalle fukseista aivan uusi ympäristö.
Vaasan kaupunki on yli 67 000 asukkaan kaksikielinen energiaosaamisen keskittymä ja Suomen
suurimpia opiskelijakaupunkeja.Vaasan kuudessa korkeakoulussa opiskelee yhteensä yli 13 000
opiskelijaa. Täällä opiskelijat näkyvät ja kuuluvat!
Vaasaan muuttaminen on usein ensimmäinen askel opiskelija-elämään. Vaasan asuntotilanne on
verrattain hyvä ja harva jää ilman asuntoa opiskelujen alkaessa. Ilman asuntoa jääneidenkin
kohdalla on yleensä kyse siitä, ettei ole hyväksynyt ensimmäistä saamaansa asuntotarjousta ennen
opiskelujen alkua. Tästä syystä Vaasaan muuttaessa ei kannata olla liian vaativa asunnon sijainnin
tai koon suhteen. Pääasia on, että jokainen saisi asunnon heti tänne tullessaan. Asunnon vaihtaminen
käy joustavasti ja alkusyksyn ruuhkahuipun jälkeen tarjontaa onkin taas aivan eri tavalla.
Muistathan tehdä myös muuttoilmoituksen maistraattiin ja postiin. Suosittelemme lämpimästi, että
vaihdat Vaasan samalla myös kotikunnaksesi.

Asunnon hakeminen
Muuttovalmistelut alkavat yleensä asuntohakemuksen täyttämisellä. Asunnon hakemisen voi
aloittaa täyttämällä hakemukset Vaasan opiskelija-asuntosäätiö VOASille (LINKKI:
http://www.voas.fi) ja Vaasan kaupungin vuokra-asuntoja välittävälle Pikipruukille (LINKKI:
http://www.pikipruukki.com). Lisäksi voi olla itse aktiivisesti yhteydessä yksityisen puolen
asunnonvälittäjiin.

Asuntoa kannattaa hakea heti opiskelijavalinnan tulosten selviämisen jälkeen. Asuntojen kysynnän
ruuhkahuippu on elo-syyskuussa, kun uudet opiskelijat saapuvat ja vanhat opiskelijat palaavat
Vaasaan. Uudet opiskelijat ovat Vaasan opiskelija-asuntosäätiön (VOAS) hakemuksia käsitellessä
etusijalla ruuhkakauden ajan, mutta kannattaa silti olla ajoissa hakemuksen kanssa.
Hakemusta kirjoittaessa kannattaa miettiä, millaisia toiveita hakemuksessaan esittää. Hakemukset
käsitellään VOASilla saapumisjärjestyksessä, mutta asunnon tarjoamiseen ja jonottamiseen
vaikuttavat myös ne tiedot, joita hakemukseen olet kirjoittanut. Riippuen asunnon kokoon ja
sijaintiin liittyvistä toiveista, voivat jonotusajat vaihdella paljonkin, sillä asuntoja tarjotaan sitä
mukaa, kun niitä vapautuu ja ne vastaavat jonossa olevia hakemuksia. Soluasuntoja on aina tarjolla
runsaammin kuin yksiöitä, ja keskustan asuntoihin on usein pisimmät jonot. Myös se, mistä alkaen
asuntoa hakee, vaikuttaa hakemuksen käsittelyyn. Pääsääntö on, että mitä myöhemmin toivomasi
vuokrausajankohta on, sitä todennäköisemmin joudut odottamaan hieman kauemmin.
Asunnot vuokrataan pääsääntöisesti aina kuukauden alusta, ja mikäli haet asuntoa jo elokuun alusta
alkaen, on valinnanvaraa todennäköisesti hieman enemmän kuin vasta syyskuun alusta alkaen
haettaessa. Mikäli haluat tehdä muutoksia hakemukseesi tai hakukohteisiisi, kannattaa siitä
ilmoittaa VOASille sähköpostitse tai puhelimitse. Tällöin päivität hakemustasi etkä tee uutta
hakemusta. Uusi hakemus korvaa ensimmäisen ja hakemuksen käsittely aloitetaan tällöin alusta,
jolloin tipahdat taas jonon viimeiseksi.
Kannattaa ottaa vastaan heti ensimmäinen tarjottu asunto – hakemusjonot ovat pitkät, ja
kieltäytymällä hakemuksesi palautuu jonon hännille odottamaan uutta käsittelyä. Vaikka
ensimmäinen asuntosi ei olisikaan unelmiesi koti, ei samassa asunnossa tarvitse asua koko
opiskeluaikaa. Syksyn ruuhkan laannuttua alkaa VOASin asuntoja hiljalleen taas vapautua
kaupungin eri puolilta.
Lisätietoja oman hakemuksen tilanteesta voi odotellessa tiedustella VOASin asuntotoimistolta,
yhteystiedot löytyvät internet-sivuilta (www.voas.fi). Mikäli saat asunnon yksityisiltä
asunnonvälittäjiltä tai muualta, kannattaa ilmoittaa asiasta VOASille sekä Pikipruukille, mikäli olet
hakenut myös niiden kautta asuntoa. Näin nopeutat takanasi jonossa olevien hakemusten käsittelyä.

Ensimmäiset päivät
Ensimmäinen päivä on jännittävä ja mielenkiintoinen. Tapaat muut uudet opiskelijat, joiden kanssa
tulet olemaan tekemisissä seuraavat vuodet. Olethan paikalla ajoissa, sillä kaikki uudet
kandidaattiohjelmiin tulevat opiskelijat saapuvat kampukselle samaan aikaan.
On normaalia, että kaikki uusi ja erilainen jännittää ja ehkä jopa pelottaakin. Tämä pätee myös
ensimmäisiin päiviin yliopistossa. Saatat ajatella, että olet ainoa, jota jännittää saapua paikalle.
Totuus kuitenkin on se, että suurin osa on samassa tilanteessa. Tule siis paikalle rohkeasti ja
avoimin mielin.
”Ensimmäisenä päivänä opiskelijat toivotetaan tervetulleiksi yliopistoon. Lue saamasi uuden
opiskelijan materiaali tarkkaan, siellä on mm. ensimmäisten päivien ohjelma ja ohjeet lukuvuosiilmoittautumisesta. Muutoksia saattaa kuitenkin tulla ja ajantasaisen ohjelman löydät yliopiston
uusien opiskelijoiden verkkosivuilta. (LINKKI http://www.uva.fi/tervetuloa/)
Ensimmäiseksi ohjelmassa on tervetulotilaisuus uusille opiskelijoille, minkä jälkeen opiskelijat

jaetaan tuutoriryhmiin. Näissä ryhmissä tutustut ensimmäisten viikkojen aikana yliopistoon,
opiskelijaelämään ja saat kaiken tarpeellisen tiedon opintojen menestyksekkääseen alkuun.
Ensimmäisinä päivinä on sekä uusien opiskelijoiden yhteistä että yksikkö- ja koulutusalakohtaista
ohjelmaa, eli eri alojen opiskelijat kokoontuvat myös erikseen. Näin koko yliopistoyhteisö haluaa
toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi tiiviiseen yhteisöömme. Tuutoriryhmät käyvät läpi
ensimmäisten päivien aikana opiskeluun ja opiskelijaelämään liittyviä asioita. Ole aktiivinen ja
kysele rohkeasti, mikäli jää jotain epäselvää. Kaikissa asioissa voi olla yhteydessä myös
ylioppilaskuntaan tai yliopistoon, mutta alussa ensisijainen tiedonlähteesi on oma tuutorisi.
Tuutorisikaan ei aina välttämättä tiedä vastausta kaikkeen, mutta hän ottaa asiasta selvää tai ainakin
osaa ohjata eteenpäin tiedon lähteille.
Mikäli et pääse ensimmäisinä päivinä paikalle, olethan yhteydessä yliopiston hakijapalveluihin sekä
tuutoriisi etukäteen, jotta sinulle osataan antaa toimintaohjeet jatkoa varten. Ensimmäisten päivien
tietopakettia ei kuitenkaan kannata jättää väliin!
Ensimmäisenä päivänä asiaohjelman jälkeen järjestetään myös ensimmäisen illan bileet, jotka ovat
tarkoitettu juuri sinulle, uusi opiskelija! Ylioppilaskunnan bileistä saat myös haalarimerkin, jonka
voit myöhemmin ommella opiskelijoiden tunnusmerkkiin, VYY:n punaisiin haalareihin.

Yliopiston kampusalue
Vaasan yliopiston kampus sijaitsee Palosaarella, lähellä Vaasan keskustaa. Kaikki yliopiston
toiminnot ovat tiiviisti samalla kampusalueella. Alue koostuu useammasta rakennuksesta. Jokaisella
rakennuksella on käytössä omat kirjaintunnuksensa:
A, B, C, D
F
K
TF
L

Tervahovi (tunnus määräytyy rappukäytävän mukaan)
Fabriikki
Tritonia (kirjasto)
Technobothnia
Luotsi

Tilojen koodissa kirjain kertoo rakennuksen ja kirjaimen jälkeinen numero kertoo, missä
kerroksessa tila sijaitsee. Lisätietoa tiloista löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Palvelut
kampuksella > Tilat.” (LINKKI: http://www.uva.fi/fi/for/student/services/facilities/)
Ylioppilaskunnan tilat sijaitsevat Ylioppilastalo Domus Bothnicalla. Ylioppilastalolta löydät sekä
ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan työtilat että ylioppilaskunnan palvelutoimiston.
Kampusalueella on opiskelijoille varattu omia pysäköintialueita. Huomaa kuitenkin, että kaikilla
parkkialueilla vaaditaan yliopiston pysäköintilupaa, jonka opiskelija voi noutaa maksutta yliopiston
info-pisteistä. Lupatarraa noutaessasi sinun on esitettävä opiskelijakortti tai muu opiskelijatodistus.
Yliopiston henkilökunnalle on varattu omat, liikennemerkkeihin lisäkilvin merkityt
pysäköintialueet, joihin opiskelijat eivät voi autojaan jättää parkkiin. Väärin tai ilman
pysäköintilupaa pysäköityjä autoja sakotetaan. Tarkempia tietoja pysäköinnistä yliopistoalueelle
löydät Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Palvelut kampuksella > Pysäköinti kampusalueella.
Yliopisto ja ylioppilaskunta kannustavatkin julkisen ja kevyen liikenteen käyttämiseen. Julkisella
liikenteellä kampukselle pääsee kätevästi kampuslinjalla. Kampuslinjan aikataulut ja reitin löydät

Vaasan paikallisliikenteen sivuilta ja paikallisliikenteen aikatauluista tiedotetaan myös mm.
kampusalueen info-tv:issä. Linkki ilmaiseen joukkoliikenteen aikataulusovellukseen löytyy myös
Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Palvelut kampuksella > Pysäköinti kampusalueella (LINKKI:
http://www.uva.fi/fi/for/student/services/parking/).

Tulostukseen ja kopiointiin löytyy monitoimilaitteita Tervahovista, Fabriikista ja Tritoniasta.
Uusilla opiskelijoilla on automaattisesti valmiina tietty määrä tulostuksen vaatimaa
tulostuskiintiötä. Tarvittaessa voit kasvattaa kiintiötä ostamalla krediittejä osoitteessa
http://it.uwasa.fi/. Kopiointiin tarvitaan kopiokortti, joita on myynnissä Tritonian lainaustiskiltä
(LINKKI: http://www.tritonia.fi).
Yliopistolla on käytössä Microsoftin Office 365 palvelu, jonka käyttö vaatii jokaiselta
henkilökohtaisen aktivoinnin. Palvelun aktivoinnin jälkeen sinulla on myös mahdollisuus ladata
veloituksetta uusin Microsoft Office -paketti (Office 365 ProPlus) omalle kotikoneellesi. Kaikki
tarvittavat ohjeet aktivointiin ja ohjelmiston lataamiseen löytyvät IT:n tukisivustolta
http://it.uwasa.fi/.
Kampusalueen palveluista löydät lisätietoa Opiskelijat-verkkosivuilta
kampuksella (LINKKI: http://www.uva.fi/fi/for/student/services/).

kohdasta

Palvelut

Tuutorointi
Tuutori on yleensä toisen tai kolmannen vuoden opiskelija, joka lähtökohtaisesti opiskelee kanssasi
samaa alaa. Tuutorit ovat saaneet tehtäväänsä koulutuksen ja tuutoriryhmien tarkoituksena on saada
uudet opiskelijat tutustumaan toisiinsa ja saamaan opinnot vauhtiin.
Ylioppilaskunta järjestää tuutoroinnin yhteistyössä yliopiston kanssa. Koko projektista vastaa
tuutorikoordinaattori, jonka apuna ovat tuutorikouluttajat sekä tuutorit, jotka hoitavat käytännön
alkuopastuksen.
Tuutoriryhmissä uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan laajasti opintoihin, opiskelijaelämään sekä
kaikkeen muuhun, mitä Vaasalla on uudelle opiskelijalle tarjota. Suoraan maisterivaiheeseen
valituille on omat ryhmät. Tuutoriryhmissä pääset tutustumaan heti opintojen alkuvaiheessa uusiin
opiskelukavereihisi. Näiden kavereiden kanssa tulet tekemään opintojesi aikana muun muassa
ryhmätöitä ja -harjoituksia.

Mikon ensimmäinen viikko:
Aloitin opintoni syksyllä 2016. Ensimmäinen päivä yliopistolla oli täynnä odotusta ja
uusia asioita. Ensimmäinen yllätys oli suuri ihmismäärä, kun kaikki uudet opiskelijat
saapuivat yliopistolle. Onneksi itse saavuin hyvissä ajoin, joten minun ei tarvinnut
seistä jonossa kovin kauaa. Uusista opiskelijoista näki, että monet olivat
ensimmäistä kertaa Vaasassa ja ehkä vähän hukassa. Itsekin olin saapunut
Helsingistä vasta edellisenä päivänä matkalaukkuni kanssa. Muuttokuorma tulisi
perässä seuraavana viikonloppuna.
Ensimmäisen päivän ohjelmassa pääsin tapaamaan yliopiston rehtorin ja

kaupunginjohtajan, jonka jälkeen ylioppilaskunnan porukka kävi esittäytymässä.
Parasta oli kuitenkin tuutoriryhmiin jakautuminen ja se, kun pääsi ensimmäistä
kertaa kunnolla tutustumaan uusiin opiskelukavereihin. Ensimmäisestä päivästä
alkaen uutta tietoa tuli valtavat määrät ja varmasti suurin osa meni osittain ohi.
Olisi pitänyt ottaa muistiinpanovälineet mukaan heti ekana päivänä!
Ekan päivän iltana oli tervetulobileet keskustan ravintolassa. Siellä kaikki me uudet
opiskelijat pääsimme tutustumaan toisiimme taas paremmin. Seuraavana aamuna oli
vaikeuksia saada itseään sängystä ylös, mutta se kannatti. Saimme kuulla paljon
omiin opintoihimme liittyvää tietoa ja siitä pystyinkin lähteä heti miettimään,
millaisia kursseja ottaisin syksyllä.
Itse ehkä yliarvioin omat kykyni ja ilmoittauduin alussa liian monelle kurssille.
Kurssin suorittamiseksi ei yleensä riitä pelkkä luennoilla istuminen, vaan jouduin
oikeasti tekemään todella paljon töitä myös luentojen ulkopuolella. Tenttikirjojen
lukeminenkin on usein huomattavasti hitaampaa, koska tekstit ovat usein aika
raskaita, tieteellisiä tekstejä. Olisi pitänyt varata enemmän aikaa alussa kurssien
vaatimaan työhön.
Ensimmäisen viikon aikana opin paljon uutta ja tutuiksi tulivat monenlaiset
opiskelijaelämään liittyvät jutut. Itselleni tärkeintä oli huomata, miten aktiivista
ainejärjestötoiminta on. Lähdinkin heti mukaan toimintaan ja sille tielle jäin.
Järjestötoiminta antaa hyvää vastapainoa opinnoille.
Näin jälkikäteen en voi kuin kiittää omaa tuutoriani, joka jaksoi todella
perusteellisesti käydä asioita läpi ja oli todella suureksi avuksi opintojen
alkuvaiheessa. Ilman tuutoria olisi kyllä ollut todella vaikeaa ymmärtää kaikkea
uutta tietoa, enkä varmasti olisi osannut ilmoittautua oikeille kursseille vielä
ensimmäisten viikkojen aikana.

Akateeminen opiskelu
Mitä on akateeminen opiskelu?
Yliopisto-opiskelijana olet akateemisen tiedeyhteisön jäsen. Tämä tarkoittaa sitä, että et ole oppilas,
koululainen, etkä ainakaan yliopiston asiakas. Olet siis itse vastuussa omista opinnoistasi ja niiden
etenemisestä. Lisäksi tämä antaa sinulle yhdenvertaiset mahdollisuudet vaikuttaa muun muassa
yliopistoyhteisöön, opetuksen laatuun ja koulutusohjelmien rakenteeseen. Tätä vaikuttamistyötä voi
tehdä monella tasolla, josta palautteen antaminen on yksinkertaisin tapa vaikuttaa.
Yliopisto ei lukion tai muun 2. asteen oppilaitoksen tapaan ole koulu vaan sen tehtävät ovat
tutkimuksen tekeminen ja edistäminen sekä tutkimukseen perustuva opetus. Tämä johtaa siihen, että
luennoitsijat eivät välttämättä ole koulutukseltaan opettajia, vaan tieteenalansa asiantuntijoita.
Vastuu olennaisen tiedon löytämisestä ja soveltamisesta jää suurelta osin opiskelijalle itselleen.
Yliopisto-opiskelussa ehkä tärkeintä on oppia kyky kyseenalaistamiseen. Tutkiminen on tieteellistä
toimintaa ja siinä perusajatuksena on vanhan tiedon kyseenalaistaminen ja uuden tiedon tavoittelu.
Yliopisto-opiskelijana ei siis kannata ottaa annettuna kaikkea, mitä luennoitsija kertoo. Kommentoi

ja kyseenalaista, ole aktiivinen! Samoin tenttivastauksissa ei kannata ainoastaan vain referoida
kirjan tekstiä tai luennolla käytyjä asioita, vaan rohkeasti ottaa myös kantaa esitettyihin teorioihin.

Apua! Liikaa vastuuta!
Lukion jälkeen saattaa tulla tunne, että olet opintojesi kanssa ihan yksin. Saat itse päättää, mitkä
kurssit otat ja olet itse vastuussa siitä, että otat selvää milloin kurssien opetus järjestetään. Olet
vastuussa ilmoittautumisista, mahdollisista harjoitustöistä ja tenteistä.
Muista kuitenkin, että olet osa 5000 ihmisen yhteisöä, jossa opastusta ja apua on kyllä tarjolla.
Tukenasi ovat opetushenkilökunta, opiskelun ja opetuksen palveluiden henkilökunta, tuutorisi ja
ylioppilaskunnan toimijat, ihan vaan muutamia mainittuna. Oma koulutusalasi antaa suositukset
myös kurssien suoritusjärjestykseen. Apua ja opastusta löytyy aina, mutta lopulliset päätökset ja
valinnat on sinun silti tehtävä itse.
Mikäli työmäärä tai vastuun määrä tuntuu liian suurena paineena, voit käydä keskustelemassa
esimerkiksi amanuenssin, koulutusvastaavan, opintopäällikön tai opintopsykologin kanssa.
Opintopsykologi saattaa järjestää lukuvuoden aikana ryhmiä, jotka eri tavoilla tukevat opiskelua eri
tilanteissa. Lisäksi Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) järjestää mm. Elämäntaitokurssia,
jossa opitaan arjen hallintaa. Aika usein syynä on kuitenkin opiskelijan oma kunnianhimo ja ahneus:
ilmoittaudutaan liian monelle kurssille heti alussa. Ylisuorittaminen on melko yleinen ongelma
yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa. Opiskelija yrittää suorittaa opinnot muita nopeammin, muita
paremmin ja tehdä kaiken muunkin vielä siinä ohessa. Kannattaa muistaa, että kurssien
suorittaminen vaatii usein työtä myös lukemisen ja harjoitustöiden tekemisen muodossa, joten älä
ota alkuun liikaa kursseja. Aloita maltillisesti ja katso, minkä verran työtä opinnot vaativat. Ehdit
kyllä hyvin valmistua ilman että uuvutat itsesi jo ensimmäisenä syksynä. Muista kuitenkin
opintotuen vaatimukset.
Kaikesta huolimatta stressi opintojen tai muun elämän osalta saattaa iskeä. Onkin tärkeä taito oppia
myös hallitsemaan omaa stressaamistaan. Tämä tapahtuu parhaiten aktiivisella ja
suunnitelmallisella ajanhallinnalla ja asettamalla itselleen realistiset tavoitteet. Yliopisto tarjoaa
myös osaltaan apua ajanhallinnan kehittämiseen. Tästä esimerkkinä muun muassa opintopsykologin
tarjoamat koulutukset ja Opiskelijat-verkkosivujen Opi oppimaan-sivut (LINKKI:
http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/planning/learning/).
Ole
realisti!
Tavoiteaika
valmistumiselle on viisi vuotta. Älä aseta itsellesi liian kovia tavoitteita. Ole armollinen itsellesi!
Muista myös, että opiskelu itsessään on vain osa yliopisto-opiskelua. Koulutuksen kautta saat
muodollisen pätevyyden ja tutkinnon, mutta opintojesi aikana tutustut ihmisiin, luot verkostoja ja
opit muilta. Monesti luennoilla omaksuu jonkun teorian tai asian, mutta sen ymmärtää todella vasta,
kun asiasta juttelee muiden opiskelijoiden kanssa. Tästä syystä luennoilla käsitellyistä asioista
kannattaa väitellä keskenään vaikka kahvikupin ääressä luennon jälkeen.
Tiedeyhteisön jäsenyys tuo mukanaan myös vastuuta omista opinnoista ja koko yhteisön
kehittämisestä. Konkreettisin esimerkki tästä on yliopiston keräämä palaute niin opetuksesta,
palveluista kuin hyvinvoinnistakin.
Yliopisto kerää palautetta useasta eri teemasta joka vuosi. Opiskelijoiden vastuulla on vastata
palautteisiin ja kyselyihin mahdollisimman kattavasti ja kehittävästi. Yliopisto toivoo myös uusia

ideoita ja uusia avauksia, joten älä pelkää antaa palautetta!
Palautteet annetaan aina lähtökohtaisesti nimettömänä, eikä kriittinenkään kurssipalaute missään
tapauksessa vaikuta arvosanoihisi. On kuitenkin tärkeää, että antamasi palaute on asiallista ja
perusteltua.

Tiedon lähteille
Sekä yliopisto että ylioppilaskunta tiedottavat aktiivisesti erilaisista opiskeluun ja vapaa-aikaan
liittyvistä mahdollisuuksista. Tiedotusta on saatavilla verkkosivujen, sähköpostin, Facebookin ja
sosiaalisen median eri sovellusten kautta. Pyrimme tuomaan tiedon sinne, missä opiskelijat ovat.
Tärkeä tietolähde on myös yliopiston www-sivujen Opiskelijat-osio, josta löydät kootusti kaikki
tärkeimmät tiedot opintojesi menestyksekkääseen eteenpäin viemiseen.
Osa tiedotteista tulee sinulle suoraan sähköpostiin, mutta muista myös seurata muita
tiedotuskanavia, kuten Opiskelijat-verkkosivuja (LINKKI: http://www.uva.fi/fi/for/student/).
Tärkeitä viestintäkanavia ovat muun muassa tilattavissa oleva VYY:n viikkotiedote, sekä yliopiston
että ylioppilaskunnan Facebook-sivut sekä Twitter-tilit. Ylioppilaskunnalla on myös Snapchat ja
Instragram-tilit. Opiskelijoita kannustetaan myös aktiivisesti jakamaan kokemuksiaan opinnoistaan
ja elämästään Vaasassa sosiaalisessa mediassa.

Opiskelutekniikat
Jokainen oppii omalla tavallaan ja yliopisto-opiskelussa tärkeää on, että sinä löydät itsellesi parhaat
tavat oppia ja sisäistää uutta tietoa. Oppia voi niin näkemällä, kuulemalla, tuntemalla kuin
tekemälläkin. Sinun kannattaakin opintojesi aikana kokeilla erilaisia oppimistapoja ja -menetelmiä
ja etsiä itsellesi sopivin tapa.
Opiskelu on vähän kuin treenaamista: sen on oltava monipuolista, jotta tulokset olisivat hyvät,
tarvitaan riittävästi toistoa tehokkuuden parantamiseksi ja lisäksi tarvitaan myös aikaa
palautumiselle. Voidaankin puhua opiskelukunnon ja -kyvyn ylläpitämisestä.
Muista, että opiskelun ei tarvitse olla yksinäistä puurtamista. Monella kurssilla tehdään ryhmätöitä,
mutta myös massakursseilla töitä voi tehdä opiskeluparin tai -ryhmän kanssa ja käydä läpi asioita
yhdessä. Opiskelijoita kannustetaankin tekemään paljon yhteistyötä opintojen aikana. Tämä kehittää
myös työelämässä tärkeitä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Selkeät tavoitteet helpottavat opintoja ja omaa elämää. Tästä syystä myös opintoja suunnitellaan ja
aikataulutetaan etukäteen henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa (HOPS) (LINKKI:
http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/planning/psp/). Tämä
luo
kokonaiskuvan koko
opinnoistasi. Lisäksi sinun kannattaa asettaa omia tavoitteitasi esimerkiksi lukukaudelle,
kuukausitasolle ja ihan viikkotasollekin. Tavoitteiden asettaminen ja niiden saavuttaminen
jouduttavat opintojasi ja vähentää kummasti opinnoista aiheutuvaa stressiä.
Opintojen alussa järjestetään monenlaisia orientoivia opintoja sekä osana alkuohjausta että

muutenkin. Tutkintoihin kuuluu myös tiedonhankintakoulutuksia, joista on hyötyä opinnoissa
menestymisen kannalta. Ota rohkeasti osaa erilaisiin opiskelutaitoja ja oppimistekniikoita
kehittäviin koulutuksiin ja kursseihin. Nämä tuovat uusia mahdollisuuksia omiin opintoihisi.

Lukuvuosi-ilmoittautuminen
Jokainen uusi opiskelija kirjoittautuu yliopistoon. Tämä tapahtuu ilmoittautumalla läsnä- tai
poissaolevaksi. Läsnäolevaksi ilmoittautuessasi sinun on maksettava myös ylioppilaskunnan
jäsenmaksu. Uutena opiskelijana sinun on ilmoittauduttava yliopistoon jo ennen orientaatiopäiviä,
jotta pääset ilmoittautumaan kursseille. Tarkat ohjeet löydät yliopiston sinulle postittamasta uuden
opiskelijan
materiaalista
sekä
uusien
opiskelijoiden
verkkosivuilta.
(LINKKI
http://www.uva.fi/tervetuloa/). Noudata ohjeita ja asetettuja aikarajoja!
Otathan huomioon, että ensimmäisenä opiskeluvuonna voit ilmoittautua poissaolevaksi vain jos
suoritat ase- tai siviilipalvelusta, olet äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla, tai et voi oman
sairauden tai vamman vuoksi aloittaa opintojasi.
Myös jatkossa sinun on vuosittain ilmoittauduttava erikseen uudelle lukuvuodelle. Ilmoittautuminen
tapahtuu vuosittain 1.6.–15.9. Voit myös ilmoittautua poissaolevaksi, mutta tällöin et voi suorittaa
opintoja tai nauttia opiskelijaetuuksista.
Opetusta järjestetään pääsääntöisesti syyskuun alusta toukokuun loppupuolelle. Lukuvuosi on jaettu
neljään periodiin, joiden sisällä opetusta järjestetään. Syksyllä on kaksi periodia ja keväällä kaksi.
Osa kursseista saattaa kestää useamman periodin ajan.
Ylioppilaskunnan jäsenmaksun maksaminen on pakollista kaikille läsnäolevaksi ilmoittautuville
opiskelijoille. Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan (VYY) edustajisto päättää jäsenmaksun
suuruudesta vuosittain.

Opinnot
Opintojen suunnittelu
Omien opintojen suunnittelusta, aikatauluttamisesta ja suorittamisesta vastaa jokainen opiskelija
itsenäisesti. Apua on toki tarjolla muun muassa opintojen ohjauksen kautta, mutta on tärkeää, että
jokainen opiskelija rakentaa itselleen sopivan opintopolun ja tutkinnon. Tutkintoon saa
omaperäisyyttä esimerkiksi sivuainevalinnoilla.
Olet siis itse vastuussa opinnoistasi; niiden etenemisestä ja niissä menestymisestä. Rajoitteita
valinnanvapaudelle asettavat opintoaikojen rajaus ja opintotuen opintojen etenemisen seuranta.
Opinnot kannattaa siis suunnitella hyvin ja jättää myös varaa epäonnistumiselle: aina ei jokaisesta
tentistä välttämättä pääse läpi.
Opintojesi alkuvaiheessa tulet rakentamaan itsellesi henkilökohtaisen opintosuunnitelman eli
HOPSin. Suunnitelman tarkoituksena on luoda sinulle kokonaiskuva koko tutkintosi rakenteesta,
jotta pystyt mahdollisimman hyvin aikatauluttamaan opintojasi sekä esimerkiksi mahdollisen

vaihto-opiskelujakson.
Tutkintosi koostuu koulutusohjelmasi määrittelemistä oman pääaineesi pakollisista kursseista,
vapaavalintaisista
opinnoista,
kieliopinnoista
sekä
yleisopinnoista.
Vapaavalintaisia
opintokokonaisuuksia ja kursseja on suoritettava siten, että tutkinnon vaadittava
kokonaisopintopistemäärä tulee täyteen. Kieliopinnot kannattaa suunnitella huolella, jotta ne
sopivat opintosuunnitelmaasi, sillä ne vaativat usein aktiivista osallistumista opetukseen.
Kielikursseilla on suositeltu suoritusjärjestys ja kaikkia kursseja ei ole tarjolla joka lukukausi.
Mikäli sinulla on aiempia opintoja jossain suomalaisessa tai ulkomaalaisessa korkeakoulussa, voit
hakea hyväksilukua. Hakemukset opintojen hyväksilukemisesta toimitetaan oman tiedekunnan tai
koulutusalan AHOT-vastaavalle. Hyväksilukemisen käytännöistä kerrotaan tarkemmin
orientaatiopäivien yhteydessä. Lisätietoja saat myös Opiskelijat-verkkosivuilla kohdassa Opiskelu >
Opintojen suorittamistavat > Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen
(AHOT) (LINKKI: http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/compensation/).
Opiskelijana sinulle on varmasti myös opintojen ulkopuolista elämää: sinulla saattaa olla osaaikatöitä, ehkä jo perhettäkin, ehkä joitain rakkaita harrastuksia. Oman ajan suunnittelu on tärkeää
heti opintojen alusta saakka. Kannattaa laskea työmäärää esimerkiksi opintopisteiden perusteella.
Kun ilmoittaudut kursseille, ota huomioon, että yksi opintopiste vastaa noin 27 tunnin työmäärää.
Näin ollen 18 opintopistettä vastaa kolmen kuukauden täyttä työviikkoa. Opintojen
kurssikuvauksista näkee, miten tuo työmäärä on jakautunut esimerkiksi luentoihin, harjoitustöihin
ja tenttiin valmistautumiseen. Yhden lukuvuoden laskennallinen laajuus on 60 opintopistettä. Aina
ei voi saada kaikkea, vaan on tehtävä priorisointeja. Toivottavasti löydät kuitenkin hyvän tasapainon
niin, etteivät opintojesi suorittaminen ja edistyminen kärsi.

Opintojen aloitus
Uuden opiskelijan materiaaleissa saat ohjeet siitä, miten rekisteröit omat henkilökohtaiset
tunnuksesi opiskelijatietojärjestelmä WebOodiin, jossa voit ilmoittautua kursseille ja tentteihin.
Tuttavallisemmin Oodiksi kutsuttu opiskelijatietojärjestelmä on yksi tärkeimpiä työkalujasi
opiskeluaikanasi. Toinen tärkeä työkalu on opintojen suunnittelun apuvälineenä käytettävä Lukkarilukujärjestysohjelma.
Koulutusalakohtaisissa infotilaisuuksissa saat tarkempaa tietoa siitä, mitä kursseja sinun kannattaa
alkuvaiheessa erityisesti valita ja tuutoroinnin tiimellyksessä saat tarkemmat ohjeet
tietojärjestelmien käyttöön. Opit myös lukemaan kurssikuvauksia ja ymmärtämään, mitä
esimerkiksi kurssin työmäärä tarkoittaa.
Erityisen tärkeää on muistaa olla jokaisen kurssin ensimmäisellä luennolla. Tuolloin saat tarvittavan
tiedon kyseisen kurssin suorittamisesta, sisällöstä ja arviointiperusteista. Tulet nopeasti
huomaamaan, että suoritustavat vaihtelevat hyvinkin suuresti. Ensimmäisellä luennolla annettavat
tiedot esimerkiksi suoritettavista harjoitus- ja ryhmätöistä auttavat paremmin aikatauluttamaan
omaa työskentelyäsi.

Opintojen ohjaus
Et ole yksin opintojesi kanssa, vaan yliopisto tukee sinua järkevien opintopolkujen ja sivuaineiden
löytämisessä. Lisätietoa saat oman akateemisen yksikkösi tai koulutusalasi opintopäälliköltä tai
koulutusvastaavalta, amanuensseilta, asiantuntijoilta tai sinulle nimetyltä omaohjaajalta sekä
yliopiston verkkosivuilta. Sivuaineet kannattaa valita oman mielenkiinnon mukaan, erityisesti
miettien sitä, millaista osaamista tarvitset myöhemmin työelämässä.
Fabriikki- ja Tervahovi-rakennuksissa olevista lähipalveluista saat opintojen ohjausta,
kansliapalveluja (mm. opintosuoritusotteet ja läsnäolotodistukset), uraohjausta ja opintopsykologin
palveluja. Luotsi-rakennuksesta löytyvät hakija- ja liikkuvuuspalvelut sekä koulutuksen
järjestelmäpalvelut.
Yliopistossa tehdään jatkuvasti töitä sen eteen, että tilat, palvelut ja opetus olisivat saavutettavia ja
että kaikilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua sekä koulutukseen että saada tarvittavat
tukipalvelut. Sinulla on oikeus ja velvollisuus vaatia muutosta, jos huomaat epäkohtia. Yliopisto ja
ylioppilaskunta kannustavatkin sinua antamaan aktiivisesti palautetta sekä opinnoista ja palveluista
että yleisesti opiskeluympäristöstä.

Emilian kokemuksia opintojen ohjauksesta:
Sain opiskelupaikan heti suoraan lukion jälkeen ja onnekseni pääsin Vaasan
yliopistoon, joka oli lähellä kotipaikkaani. Koska tulin suoraan lukiosta
opiskelemaan, en ollut vielä ehtinyt liiemmin miettiä sitä, mitä haluan tehdä
opintojen jälkeen ja millaisen työuran itselleni haluaisin. Heti opintojen alussa
kuitenkin sain hyvää neuvontaa, joka auttoi suunnitelmissa eteenpäin.
Tutorini korosti urasuunnittelun tärkeyttä osana opintojen suunnittelua. Hän ohjasi
minut
opintoneuvonnan
puoleen,
jossa
kävin
pitkät
keskustelut
opintosuunnitelmastani ja mahdollisista sivuaineista. Ymmärsin, että työnantajat
ovat kiinnostuneita siitä, millaista osaamista vastavalmistuneella opiskelijalla on,
joten sivuaineetkin ovat merkittävässä roolissa.
Kävin ensimmäisen syksyn aikana keskustelemassa niin opintopäällikön kuin
amanuenssinkin kanssa ja näiden keskustelujen pohjalta sain suunnan opinnoilleni.
Tulipa samassa yhteydessä jo mieleeni alustava teema gradun aiheeksikin. Jos yksin
olisin joutunut miettimään pelkän opinto-oppaan kanssa sivuainevalintojani ja
opintojen aikataulutusta, olisin ollut täysin hukassa, mutta kiitos hyvän
opintoneuvonnan, sain selkeän kuvan koko tutkinnostani, jonka jälkeen kurssien
valinta on ollut helppoa.

Luennot ja muu opetus
Suurin osa luennoista on kaksituntisia, siten että kaksi oppituntia pidetään kerrallaan. Tämä
tarkoittaa, että mikäli luento on aikataulutettu kello 12-14, niin tosiasiassa luento alkaa kello 12.15
ja päättyy kello 13.45. Yksi oppitunti on yliopistossa 45 minuuttia.
Luentojen alkamista viisitoista minuuttia yli tasatunnin kutsutaan akateemiseksi vartiksi. Käytäntö

juontaa juurensa – ainakin yhden tulkinnan mukaan – aina antiikin Kreikan ajoilta, jolloin miehet
kutsuttiin agoralle keskustelemaan ja siirtymiseen varattiin 15 minuuttia. Huomaa kuitenkin, että
tentit alkavat aina tasalta, joten tenttien osalta akateemista varttia ei tunneta.
Opetusta yliopistossa annetaan monin eri tavoin. Lukiossa olet ehkä tottunut oppituntimaiseen
opetukseen, jossa opettaja opettaa asiat tunneilla ja opittua sovelletaan kotitehtävissä. Yliopistossa
tämän tyylinen oppiminen on aika vähäistä.
Kaikki yliopiston opetusmateriaali on koottuna opintojaksoittain Moodleen, joka on yliopistossa
käytössä oleva sähköinen tietojärjestelmä. Moodlessa on kullekin opintojaksolle oma sivustonsa,
johon on koottu kaikki ko. opintojakson suorittamiseen liittyvät ohjeistukset ja tehtävät. Myös
mahdolliset harjoitustyöt ja muut opintojaksoon kuuluvat suoritukset palautetaan Moodlen kautta.
Yliopiston pääasiallinen tehtävä on tehdä tieteenalan korkeinta tutkimusta ja antaa tähän
tutkimukseen perustuvaa alan ylintä opetusta. Opintojen alkuvaiheessa, kun osallistut oman
tieteenalasi peruskursseille, on kyseessä yleensä niin kutsuttu massaluento, jossa professori tai muu
opettaja luo yleisen katsauksen oman alan erityispiirteisiin. Massaluennoissa vuorovaikutus
opetustilanteessa on hyvin rajallista, sillä samalla luennolla saattaa olla satoja opiskelijoita, eivätkä
kaikki voi osallista keskusteluun. Vastuu tiedon omaksumisesta on siis jokaisella opiskelijalla
itsellään.
Seminaarimuotoisessa opetuksessa ryhmäkoko on yleensä 10-20 opiskelijaa ja opetus on
vuorovaikutteista ja osallistavaa. Seminaarimuotoa käytetään esimerkiksi opinnäytetöiden
tekemisessä. Pääroolissa seminaarissa ovat opiskelijat itse, jotka esittelevät omia ajatuksiaan ja
tuotoksiaan ja muut antavat rakentavaa palautetta opponoimalla työtä.
Massaluentojen ja seminaarien lisäksi opetusmuotoja ovat esimerkiksi harjoitusryhmät, lukupiirit,
demonstraatiot, laboratoriotyöt, kotiesseet, erilaiset sähköiset oppimisympäristöt ja ylipäätään
tieteellisen kirjallisuuden lukeminen.
Yliopistossa ei ole pääsääntöisesti varsinaista läsnäolopakkoa luennoilla. Tämä johtuu siitä, että
kurssin suorittaminen ja arvostelu perustuu ainoastaan osaamistavoitteiden saavuttamiseen. Jossain
tapauksissa kuitenkin käytettävät opetusmetodit vaativat sen, että kurssin opiskelijat osallistuvat
aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti opetukseen. Tästä syystä opettaja voi vaatia läsnäoloa. Kurssille ei
kuitenkaan tässäkään tapauksessa kannata tulla, jos olet sairaana. Sairastuessasi neuvottele kurssin
opettajan kanssa kurssin suorittamisesta ja tarvittaessa voit hakea sairastodistuksen YTHS:ltä
Myöhästyessäsi luennolta ota huomioon luentosarjan aluksi saadut ohjeet. Myöhässä paikalle
saapuvat eivät saa häiritä opetustilannetta. Tästä syystä sisäänkäynti tapahtuu salin tai luokan
takaosasta. Mikäli ainoa kulku on luokan etuosasta, pidäthän huolta siitä, että saavut hiljaa ja
huomaamatta. Tällöin myös otetaan lähin mahdollinen vapaa istuinpaikka, eikä lähdetä kavereiden
luokse salin keskiosaan siten, että usean työskentely häiriintyy. Akateeminen vartti on
myöhästymisvarasi, joten älä tule kahvikupin kanssa luennolle 10 minuuttia myöhässä. Jokaisen on
syytä kunnioittaa toistensa aikaa.

Tentit
Jokaisesta tentillä suoritettavasta opintojaksosta on järjestettävä opiskelijoille vähintään kolme
tenttimahdollisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että luentosarjan päätteeksi on tentti, jonka lisäksi

lähiviikkoina ja -kuukausina järjestetään kaksi uusintamahdollisuutta. Opiskelija voi osallistua
vaikka kaikkiin kolmeen tenttiin. Uusintatenttiin voi mennä myös korottamaan arvosanaansa.
Mikäli uusintatentissä saa aiempaa huonomman arvosanan, jää kuitenkin aikaisempi parempi
arvosana opintorekisteriin. Myös kesällä järjestetään tenttejä.
Vaasan yliopistossa on käytössä myös sähköinen tenttipalvelu. Sähköisessä tentissä opiskelija tekee
tentin tietokoneella, valvotussa sähköisen tenttimisen tilassa. Lisätietoa sähköisestä tenttipalvelusta
löytyy yliopiston Opiskelijat-verkkosivuilta kohdasta Opiskelu > Opintojen suorittamistavat >
Sähköinen tenttiminen. (LINKKI: http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/information/e-exam/).
Tentteihin valmistautumiseen kannattaa kiinnittää erityistä huomiota. Ensimmäisten
opiskeluviikkojen aikana järjestetään uusille opiskelijoille harjoitustentti, jossa pääset tutustumaan
tenttitilanteeseen. Varsinainen tentti vaatii aina kuitenkin kunnon valmistautumista. Tentaattori
saattaa antaa jo luennoilla vinkkejä ja tietoa siitä, millainen tentti on tulossa. Tenttien rakenne ja
vastaustyypit vaihtelevat tieteenalasta riippuen melko paljon. Ota kurssikuvauksesta ja tentaattorin
ohjeistuksen pohjalta selvää tentin kokonaisaineistosta. Joskus luentojen lisäksi pitää lukea myös
yksi tai useampikin kirja ja kaikkea tentissä kysyttävää ei välttämättä ole käsitelty luennoilla.
Oman tieteenalasi peruskursseilla käydään läpi vaatimuksia hyvän tenttivastauksen osalta. Ota
kuitenkin huomioon, että opintojen edetessä myös vaatimukset kasvavat ja vastauksiltasi vaaditaan
myös enemmän. Opintojen edetessä vastausten on oltava pidempiä, asiasisällöltään laajempia ja
niihin on sisällytettävä yhä enemmän omaa pohdintaa ja soveltamista.
Yliopisto-opinnoissa tärkeää on oppia tiedon hakemista ja analysoimista. Perinteistä ulkoa opettelua
on vähemmän. Tästä syystä kaikkien teorioiden muistamisen sijaan erityisen tärkeää onkin se, että
ymmärtää teorian sisällön ja osaa soveltaa sitä käytäntöön. Kun teorian on sisäistänyt, siihen voi
suhtautua myös kriittisesti. Tiedon sisäistämisen ja soveltamisen on syytä tulla esiin myös
tenttivastauksissa. Hyvä tenttivastaus ei sisällä ainoastaan luennoitsijan opetuksen referointia, vaan
mahdollisuuksien mukaan myös sen kritiikkiä ja vaihtoehtoisten ajatusten esittämistä.
Riippumatta siitä, miten osallistut tenttiin, muista ilmoittautua määräaikaan mennessä. Tenttiin ei
voi osallistua ilman ilmoittautumista. Mikäli olet ilmoittautunut tenttiin, etkä pääsekään
osallistumaan, muista peruuttaa osallistumisesi hyvissä ajoin. Saatat olla ainoa tenttiin
ilmoittautunut, eikä ole tarkoituksenmukaista että tentaattorit joutuvat tekemään ylimääräistä työtä
tenttikysymysten osalta. Kunnioitetaan siis kaikki toistemme aikaa.
Tenttien tulokset on ilmoitettava 30 vuorokauden sisällä tentistä. Kesätenttien ja sähköisen tentin
osalta tässä saattaa kuitenkin olla poikkeuksia. Mikäli tenttitulokset eivät tule ajoissa, kannattaa olla
yhteyksissä tentaattoriin tai ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeriin.
Mikäli et ole tyytyväinen tenttisi tai opintosuorituksesi arviointiin, voit käydä tentaattorisi kanssa
tenttivastaukset läpi ja sinulla on myös oikeus nähdä tenttivastauksesi. Mahdollista oikaisua
pyydetään kyseiseltä opettajalta. Mikäli kaikesta huolimatta olet tyytymätön opintosuorituksen,
opintokokonaisuuden tai opinnäytetyön arviointiin, voit valittaa asiasta. Tarkemmat tiedot löytyvät
Vaasan yliopiston tutkintosäännöstä, joka löytyy Opiskelijat-verkkosivuilta.

Kandidaattiopinnot
Yliopisto-opinnot

jaetaan

kaksivaiheisessa

tutkintorakenteessa

kandiopintoihin

ja

maisteriopintoihin. Lähtökohtaisesti molemmat tutkinnot suoritetaan samassa yliopistossa.
Kandidaatin tutkinnon eli alemman korkeakoulututkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen
kolmessa vuodessa ja sen laajuus on 180 opintopistettä. Kandiopintoihin kuuluu myös
opinnäytetyö, eli kanditutkielman kirjoitus.
Kandiopinnot on jaettu koulutusohjelmiin, joiden sisällä valitaan pääaine. Koulutusalasta riippuen
koulutusohjelmia voi olla yksi tai useampia.
Kandidaatin tutkinnon suorittaneille tehdään valtakunnallinen Kandipalaute-kysely, jolla kerätään
kandidaatin tutkinnon suorittaneiden kokemuksia opintojen sujumisesta ja tietoa siitä, kuinka
tyytyväisiä he ovat omaan yliopistoonsa. Vaasan yliopisto käyttää palautekyselyn tuloksia
koulutuksen kehittämiseen ja laadun arviointiin. Lisätietoja Kandipalaute-kyselystä löydät
Opiskelijat-verkkosivuilta.
Aapo valmistui kandidaatiksi:
Valmistuin kolmen vuoden opintojen jälkeen kandidaatiksi, jonka jälkeen aloin
suorittaa maisterintutkintoon vaadittavia opintoja ja suunnittelemaan gradua.
Alempi korkeakoulututkinto on laajuudeltaan 180 opintopistettä, joista täysin
vapaasti valittavia opintoja voi olla esimerkiksi 25-30 opintopistettä.
Kokonaisuudessaan tutkinnon rakenne on aika lailla valmiiksi rakennettu.
Valittavaksi jää suppea sivuaine, jonka laajuus on 25 opintopistettä sekä joissain
koulutusohjelmissa myös yleisopintoja. Itse kävin keskusteluja amanuenssin kanssa
sopivasta sivuaineesta ja päädyin valitsemaan sivuaineekseni filosofian, koska
akateeminen ura kiinnostaa minua ja haluaisin maisterin tutkinnon jälkeen jäädä
yliopistolle vielä jatko-opintoja suorittamaan. Filosofia antoi minulle hyvät eväät
yleisiin tieteellisiin taitoihin, kuten kriittiseen ajatteluun ja tutkimuksen etiikkaan.

Maisteriopinnot
Maisterin tutkinnon eli ylemmän korkeakoulututkinnon voi suorittaa päätoimisesti opiskellen
kahdessa vuodessa ja sen laajuus on 120 opintopistettä. Kandiopintojen tapaan maisteriopinnotkin
on jaettu koulutusohjelmiin. Vaasan yliopisto tarjoaa sekä suomen- että englanninkielisiä
maisteriohjelmia.
Samoin kuin kandiopinnoissa, myös maisterivaiheen opinnoissa on koulutusaloittain vaihdellen eri
määrä vapaasti valittavia opintoja. Tutkintoa varten suoritetaan opintokokonaisuuksia tai yksittäisiä
kurssisuorituksia siten, että vaadittava kokonaismäärä 120 opintopistettä tulee täyteen.
Maisterin tutkintoon kuuluu osana pro gradu -tutkielman kirjoittaminen. Tuleva diplomi-insinööri
taas tekee diplomityön.

Pro gradu ja diplomityö
Pro gradu -tutkielma eli gradu on itsenäinen opinnäytetyö. Tekniikan alalla työtä kutsutaan
diplomityöksi. Se kehittää valmiuksiasi itsenäiseen tutkimustyöhön ja tieteenalasi käytännön
soveltamiseen. Sen laajuus vaihtelee 30-40 opintopisteen välillä riippuen akateemisesta yksiköstä ja

koulutusalasta.
Kun aika gradun tekemiseen koittaa, kannattaa aihetta varten ottaa yhteyttä alasi yrityksiin. Monet
yritykset – alasta riippuen – etsivät opinnäytetyöntekijöitä ja näin saat opinnäytetyön yhteydessä
arvokasta työkokemusta. Usein tällaiset työsuhteet johtavat myös pidempiaikaisiin työsuhteisiin.
Valitettavasti kuitenkaan kaikilla aloilla ei ole samanlaisia mahdollisuuksia päätyä oman alan
tehtäviin jo opiskeluaikana.
Gradun tekeminen on itsenäistä, mutta saat tukea kirjoittamistyöhösi graduryhmästä sekä työsi
ohjaajalta. Gradun tekemiseen kuuluu yleensä osana myös graduseminaariin osallistuminen.
Seminaarissa opponoit toisen opiskelijan työn ja esittelet oman työsi muille opiskelijoille ja
ohjaajallesi.

Vaihto-opiskelu
Vaasan yliopisto painottaa kansainvälistymistä opinnoissasi. Helppo tapa kansainvälistyä on vaihtoopiskelu. Noin joka kolmas Vaasan yliopiston opiskelija suorittaa osan tutkinnostaan vaihdossa.
Voit valita vaihtopaikkasi lukuisista vaihtoehdoista, joita löytyy Pohjoismaista kaukomaihin.
Vaihto-opintojen kesto vaihtelee lukukaudesta lukuvuoteen.
Vaihto-opiskelu kartuttaa kielitaitoasi ja tuo arvokkaan lisän tutkintoosi. Jokainen vaihdossa
suoritettu kurssi pyritään sisällyttämään tutkintoosi, joten vaihtoaika ei lähtökohtaisesti pidennä
opiskeluaikaasi. Opintojen ja kielitaidon lisäksi vaihto-opiskelusta saa unohtumattomia elämyksiä.
Vaihdon aikana kannattaa siis keskittyä myös muuhun kuin opiskeluun. Kulttuuriin ja ihmisiin
tutustuminen ovat keskeinen osa vaihtoaikaasi.
Lisätietoa vaihto-opiskelusta saat liikkuvuuspalveluista.

Tohtoriopinnot
Mikäli opintojesi aikana innostut tutkimustyöstä ja akateemisesta urasta, kannattaa miettiä jatkoopintoja eli tohtoriopintoja. Tohtoriopinnoilla tarkoitetaan maisterintutkinnon jälkeisiä opintoja,
jotka tähtäävät lisensiaatin tai tohtorin tutkintoihin. Yleensä tohtoriopintojen edellytyksenä on, että
olet saanut pro gradu -tutkielmastasi hyvän arvosanan.
Vaasan yliopiston tutkijakoulu järjestää tohtoriopiskelijoille tarkoitettuja opintoja yhdessä
pääaineiden
kanssa.
Tutkijakoulu
(LINKKI:
http://www.uva.fi/fi/research/researcher/graduate_school/)
tarjoaa
myös
apurahoja
ja
tohtorikoulutettavien kaksivuotisia työsuhteita väitöskirjatyöhön. Lisätietoja tohtoriopinnoista
kannattaa kysyä esimerkiksi oman koulutusalasi opintopäälliköltä tai koulutusvastaavalta.
Tohtoriopinnot johtavat väitöskirjan kirjoittamiseen ja väitöstilaisuuteen, joka on yksi
perinteisimmistä akateemisista tilaisuuksista. Väitelleen tohtorin tunnus on tohtorinhattu.
Voit hakea myös toisen yliopiston tohtoriopiskelijaksi, mikäli työt tai muu elämä vie sinut
valmistumisen jälkeen pois Vaasasta.

Vähän omaa, vähän lainattua
Jos olet tottunut siihen, että wikipediasta ja kirjoista voi ottaa tekstiä omiin kirjoituksiin ja muuttaa
vähän sanajärjestystä, niin ole nyt tarkkana! Yliopistossa on tärkeää eritellä omat ajatukset ja toisilta
saadut lainaukset. Toisin kuin lukiossa, mitään teoriaa ei voi esittää yleisenä tietona tai faktana,
vaan kaikesta on oltava lähteet määriteltynä. Toisen kirjoittaman tekstin tai kehittämien ajatusten
käyttäminen ominaan on plagiointia, josta yliopistolla on myös omat rangaistuskäytäntönsä.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita, etteikö olemassa olevia teorioita tai aikaisempia tutkimuksia saisi
lainata. Itse asiassa, tärkeä osa tieteellistä tutkimusta on aiemman tiedon hyödyntäminen.
Oleellisinta on, että kaikesta lainatusta tekstistä ja sisällöstä on mainittu myös lähteet.
Lähdeviitteille on omat opintoalakohtaiset määräyksensä, jotka opit jo opintojen alkuvaiheessa.
Esimerkiksi harjoitustyötä tai kandidaatintutkielmaa tehdessä kannattaa siis aina kirjata myös tieto
siitä, mistä julkaisusta lähteet on otettu. Yliopistossa lähteisiin kiinnitetään huomattavasti enemmän
huomiota kuin lukiossa.
Yliopistossa on käytössä myös plagiaatintunnistusjärjestelmä Turnitin, joka sähköisesti käy läpi niin
opinnäytetöitä kuin harjoitustöitäkin vertaamalla sitä laajaan kansainväliseen aineistoon. Mikäli
palautat jonkun toisen työn omanasi, kiinnijääminen on enemmän kuin todennäköistä, eikä
myöskään toiset pääse hyötymään sinun tekemästäsi työstä. Järjestelmän käytöllä kannustetaan
oikeaan ja hyvän tieteellisen käytännön mukaiseen lähteiden käyttöön ja viittaustekniikkaan.

Urasuunnittelu
Oma urasuunnittelu kannattaa aloittaa heti opintojen alkuvaiheessa. Omaa urasuunnittelua
kannattaa tehdä myös opintoja suunniteltaessa. Hyvä opintosuunnitelma palveleekin
urasuunnittelua melkoisesti. Opintojesi alkuvaiheessa muun muassa päätät, mitä sivuaineita otat ja
mitä kieliä opiskelet. Sivuaine- ja kieliopinnoilla on mahdollista tuoda erilaisuutta omaan tutkintoon
ja tätä kautta myös edesauttaa omaa työllistymistä. Yliopiston urapalveluista saat tietoa
työllistymisvaihtoehdoista ja uraohjaajalta saat tukea ja neuvoja urasuunnitteluun sekä työnhakuun.
Ei kannata myöskään unohtaa opiskeluaikaista työkokemusta. Koska opintojen eteneminen
tavoiteajassa on yliopistolle tärkeää, ei työskentely opiskeluaikana voi tietenkään olla
täysipäiväistä. Kuitenkin satunnainen tai osa-aikainen työ varmasti edesauttaa työllistymisessä, oli
kokemus sitten omalta alalta tai ei. Monet opiskelijat käyttävät myös kesäkuukaudet
työkokemuksen kartuttamiseen kesätyön merkeissä. Opiskelijoille on tarjolla myös
harjoittelupaikkoja, joista usein saa ensimmäisen oman alan työkokemuksen.

Joskus törmää ongelmiin
Vaikka yliopisto tekee kaikkensa, jotta opiskelijoilla olisi hyvä olla ja opinnot etenisivät
tavoiteaikataulun mukaisesti, saattaa joskus törmätä odottamattomiin ongelmiin. Esteettömän

opiskelun tarkoituksen on varmistaa, että kaikki opiskelijat ovat samalla viivalla muun muassa
opetuksen ja ohjauksen saamisessa sekä tilojen käytössä. Tämä tarkoittaa sitä, että yliopisto tarjoaa
myös tukea ja erityisjärjestelyjä niitä tarvitseville. Yhteyshenkilönä opiskelun erityisjärjestelyissä
toimii opintopsykologi. Lisätietoja löytyy yliopiston www-sivujen Opiskelijat-sivuilta kohdasta
Opinnot ja opiskelu > Opiskelu (LINKKI: http://www.uva.fi/fi/for/student/studying/accessibility/).
Ongelmat voivat liittyä myös esimerkiksi toisen opiskelijan suunnalta tulevaan epäasialliseen
kohteluun. Vaasan yliopisto ei suvaitse kiusaamista tai häirintää missään muodossa ja toivomuksena
onkin, että tapauksista ilmoitettaisiin heti eteenpäin. Mikäli koet, että joku yliopiston
henkilökunnasta tai opiskelijoista kohtelee sinua epäasiallisesti, ole yhteyksissä ylioppilaskunnan
edunvalvontasihteeriin. Hän toimii opiskelijoiden häirintäyhdyshenkilönä.

Ylioppilaskunnan edunvalvontasihteeri auttaa ongelmatilanteissa:
Työssäni ylioppilaskunnan edunvalvontasihteerinä saan vähän väliä opiskelijoilta
yhteydenottoja opintoihin liittyen. Usein nämä ongelmat liittyvät puuttuvaan
suoritusmerkintään tai viivästyneeseen tenttitulokseen. Yliopisto on määritellyt, että
opintosuoritukset on arvosteltava 30 päivän kuluessa tentistä tai siitä, kun suoritus
on jätetty arvioitavaksi.
Mikäli tenttitulokset eivät tule ajoissa ja saan siitä tiedon, otan yhteyttä kyseisen
kurssin opettajaan ja muistutan häntä asiasta. Tenttitulokset saadaan yleensä melko
nopeasti huomautuksen jälkeen. Mikäli samalla opettajalla tuntuu olevan jatkuvasti
ongelmia saada tuloksia ajoissa esille, otan yhteyttä akateemisen yksikön dekaaniin,
jotta painetta aikarajoissa pysymiseen tulisi myös yliopiston puolelta.
Tämä on yksi esimerkki siitä, miten asioita viedään eteenpäin ja miten
ylioppilaskunta valvoo opiskelijoiden etua ja asiaa kampuksella. Kanssani voi tulla
myös keskustelemaan asioista ja kertomaan huolenaiheista ilman että asioita
vietäisiin yliopiston suuntaan eteenpäin. Otan yhteyttä asianosaiseen opettajaan vain
mikäli saan opiskelijalta luvan hoitaa asiaa eteenpäin.
Yliopisto ja ylioppilaskunta toimivat hyvässä yhteistyössä ja yliopiston päässäkin
ollaan iloisia siitä, että VYY muistuttelee opettajia, mikäli ei toimita ohjeiden
mukaisesti. Yliopistokin haluaa varmistaa opiskelijoiden asiallisen ja yhdenvertaisen
kohtelun.

Opiskelijaelämää

Asuminen
VOASin eli Vaasan opiskelija-asuntosäätiön (LINKKI: http://www.voas.fi) asunnot ovat noin 3 000
opiskelijan koti Vaasassa. VOAS on oma, yliopistosta erillinen organisaationsa, ja se palvelee paitsi
kaupungin 13 000 korkeakouluopiskelijaa, myös toisen asteen opiskelijoita. VOASin asunnot ovat
usein monen ensimmäinen koti Vaasassa ja tarjontaan kuuluu niin yksiöitä, perheasuntoja kuin

soluasuntojakin.
Omin päin voi hakea soluasuntoa tai yksiötä, kun taas perheasunnot on suunnattu pääsääntöisesti
kahdelle tai useammalle henkilölle. Mikäli haet kaverin kanssa kimppakämppää, on parasta
kummankin tehdä erillinen hakemus esimerkiksi soluun, ja nimetä kämppäkaveritoive hakemuksen
lisätietoihin, niin toive pyritään ottamaan huomioon ja tarjoamaan huoneita samasta kahden hengen
soluasunnosta.
Jos haet asuntoa ruuhka-aikaan, paras tapa varmistaa oma asunnonsaanti on hakea soluasuntoa.
Näissä asunnoissa voi asua aina kahdesta viiteen opiskelijaa. Soluasunnoissa kaikki asukkaat ovat
aina samaa sukupuolta. Soluasunnoissa jokaisella asukkaalla on oma makuuhuoneensa.
Oleskelutilat, keittiö ja kylpyhuone ovat yhteiset, tosin joissakin kohteissa soluasunnoissakin on
omat kylpyhuoneet tai minikeittiöt joka asukkaalle. Tällaista solua voi myös toivoa erikseen
hakemuksessaan. Moni aloittaa opiskelunsa soluasunnosta käsin ja osa jää niihin asumaan koko
opiskeluajaksi.
VOASin asuntokohteet sijaitsevat ympäri Vaasaa, ja eniten asuntoja on keskustan, Vöyrinkaupungin
ja Palosaaren alueilla. Näistä on myös parhaat yhteydet yliopistolle, sillä välimatkat ovat lyhyet.
Tästä syystä polkupyörä on opiskelijan paras ystävä. Vaasan kokoisessa kaupungissa pääsee
polkupyörällä liikkumaan kätevästi.
Saija muutti VOASille:
Kuullessani, että pääsin opiskelemaan Vaasaan, laitoin heti asuntohakemuksen
VOASille. Sainkin itselleni yksiön, joka sijaitsi Palosaarella lähellä yliopistoa.
Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen en kuitenkaan löytänyt itselleni kesätöitä
Vaasasta, vaan muutin kesäksi Kuopioon. Irtisanoin asuntoni VOASilta ja vuokrasin
heiltä huoneen varastoksi, jossa säilytin huonekalujani Kuopiossa asuessani.
Kesän jälkeen asunnon hakeminen jäi hieman myöhäiseksi ja en saanutkaan enää
yksiötä, kuten ensimmäisenä vuotena vaan minulle tarjottiin soluasuntoa. Otin sen
vastaan hieman epäillen, mutta solukaverini olikin todella mukava ja meistä tuli
hyvät ystävät.
Toisen opiskeluvuoden jälkeen onnistuin saamaan kesätyöpaikan Vaasasta ja
samalla hain uudestaan yksiötä VOASilta. Kesällä yksiön saaminen oli helpompaa ja
asun jälleen Palosaarella omassa kodissa.

Toimeentulo
Opiskelijana olet oikeutettu opintotukeen. Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan
valtiontakauksesta ja Suomessa vuokralla asuvat opiskelijat voivat saada yleistä asumistukea.
Tämän lisäksi opintotuelle on määritelty vuositulorajat, eli euromääräiset summat sille, minkä
verran sinulla on mahdollista tehdä työtä opiskelun ohessa.

Opintotuen tasosta ja vuositulorajoista löytyy lisätietoa Kelan (LINKKI: http://www.kela.fi) wwwsivuilta. Opintorahan ja asumistuen maksaa Kela kuukausittain. Opintolainan valtiontakaus
myönnetään automaattisesti ja opintolainaa voit tarvittaessa hakea omasta pankistasi. Pankkisi

hoitaa käytännön tarkastukset oikeudestasi opintolainaan.
Opintotuen lisäksi voit täydentää omaa toimeentuloasi myös työskentelemällä opintojen ohessa. Ota
kuitenkin huomioon, että työnteko ei saa hidastaa opintojen etenemistä, vaan opintotuki edellyttää,
että opintosi etenevät suunnitelman mukaisesti, vähintäänkin 5,0 opintopistettä nostettua
opintotukikuukautta kohden.
Opintotuki myönnetään lähtökohtaisesti 9 kuukaudelle, eli syys-toukokuulle. Mikäli haluat nostaa
opintotukea myös kesäkuukausilta, sinun pitää hakea opintotukea erikseen. Opintojen eteneminen
koskee myös kesäkuukausia. Koko vuoden ajalta tarkasteltuna sinulla pitää olla suoritettuna 5
opintopistettä nostettua tukikuukautta kohden ja aina vähintään 20 opintopistettä, vaikka nostaisit
vain yhden tukikuukauden.
Mikäli vuoden aikana huomaat, että tulosi ylittävät tulorajasi, voit joko peruuttaa opintotukesi
vuoden viimeisiltä kuukausilta tai palauttaa tukea vapaaehtoisesti. Mikäli tulorajojen ylitys
huomataan vasta Kelan tulovalvonnassa, joudut palauttamaan ylimääräiset tukikuukaudet 7,5
prosentin korotuksella.
Voit tehdä opintotukihakemuksen sähköisesti Kelan asiointipalvelussa (kela.fi/asiointi). Hakemus
on toimitettava viimeistään sen kuukauden loppuun mennessä, jolta opintotukea halutaan. Tämä
tarkoittaa sitä, että uuden opiskelijan on toimitettava opintotukihakemuksensa viimeistään syyskuun
loppuun mennessä, mikäli tukea halutaan opintojen alusta alkaen. Yleistä asumistukea voi saada
takautuvasti hakemiskuukautta edeltävältä kuukaudelta.

Jouni työskentelee opiskeluaikana:
Opintoaika ei oikeasti ole sellaista kituuttamista kuin mitä joskus annetaan
ymmärtää. Itse sain VOAS:n kautta melko halvan solukämpän, opiskelijalounas on
edullinen ja muita alennuksia saa junasta ja baaristakin! Kuitenkin heti ekana
opiskeluvuotena tajusin, että pelkkä opintoraha ja asumistuki eivät riitä. Alkuun otin
opintolainaa, mutta sitten päätin hakea osa-aikatöitä.
Sain töitä vaasalaisesta kaupasta, jossa pystyin tekemään töitä lähinnä
viikonloppuisin, mutta välillä myös iltaisin. Työstä saatu palkka auttoi siinä, ettei
tarvinnut ottaa lainaa. Ensimmäisen vuoden jälkeisenä kesänä tein samassa
kaupassa töitä ihan kokopäiväisesti ja syksyllä opintojen alettua jatkoin taas
viikonlopputyötä. Yksi asia jäi kuitenkin huomaamatta: opintotuen tulorajat.
Tarkistin tuloni ja huomasin, että tulot olivat ylittäneet sallitun rajan.
Jouduin maksamaan takaisin yhden tukikuukauden, jotta eivät alkaisi perimään sitä
takaisin 7,5 %:n korotuksella varustettuna. Tämä kuitenkin opetti minua pitämään
tuloja tarkemmin silmällä ja kolmannen opiskeluvuoden alkaessa osasin jo
ennakoida vähentämällä työntekoa loppusyksystä.
Olen kuitenkin iloinen, että olen saanut töitä, sillä ihan kaupan kassallakin olen
oppinut paljon uutta. Kokemusta on tullut muun muassa työelämän pelisäännöistä,
vastuullisuudesta ja toki olen saanut paljon uusia ystäviä työkavereista.

Opiskelijakortti
Opiskelijana sinulla on mahdollisuus tilata opiskelijakortti, joka on myös Vaasan yliopiston
ylioppilaskunnan (VYY) jäsenkortti. Voit tilata joko fyysisen kortin tai ladata digitaalisen
opiskelijakortin, Frank-appin. Opiskelijakortilla saat kaikki tarjolla olevat paikalliset ja
valtakunnalliset opiskelija-alennukset, kuten opiskelijalounaan, matka-alennukset VR:ltä ja
Matkahuollolta, sekä paljon muuta.
Opiskelijakortti tilataan netistä ja tilausta varten tarvitset myös digitaalisessa muodossa olevan
kasvokuvan itsestäsi. Korttivaihtoehtoja on useita. Kortin tilaamisesta saat lisää tietoa uuden
opiskelijan materiaaleissa sekä ensimmäisenä opiskelupäivänä.
Sinun ei ole kuitenkaan pakko tilata opiskelijakorttia, mutta suosittelemme toki sen hankintaa, sillä
se on ainoa tapa varmistaa että saat kaikki mahdolliset tarjolla olevat opiskelija-alennukset.
Opiskelijaruokailua varten voit hankkia myös erillisen kortin Kelalta. Helpompaa kuitenkin on, kun
kaiken saa yhdellä ja samalla kortilla!
Paikallisista alennuksista lisätietoa saat VYY:n www-sivuilta (www.vyy.fi). Lista päivitetään
vuosittain ja yritämme mahdollisimman kattavasti esitellä Vaasan alueella saatavia opiskelijaalennuksia. Kannattaa kuitenkin aina vaasalaisissa yrityksissä asioidessa kysyä, antavatko he
opiskelija-alennusta. Kysyminen ei koskaan maksa mitään, mutta etuja saattaa saada yllättävistäkin
paikoista!

Terveydenhoito
Yliopisto-opiskelijana, kun olet maksanut VYY:n jäsenmaksun, kuulut myös Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiön (LINKKI: http://www.yths.fi) palveluiden piiriin. Tuttavallisemmin YTHS:nä
tunnettu opiskelijoiden terveyspalveluasema sijaitsee Vaasan keskustassa, aivan torin kulmalla.
YTHS tarjoaa sinulle maksuttomat yleislääkäri- ja mielenterveyspalvelut. Oli siis vaivana mikä
tahansa, ammattitaitoiset lääkärit ovat sinun käytössäsi.
YTHS tarjoaa myös hammaslääkäripalveluita, mutta näistä peritään pientä käyntimaksua. Maksut
ovat kuitenkin hyvin kohtuulliset. Tästä syystä opiskeluaika onkin hyvä hetki hoitaa hampaansa
kuntoon, mikäli edellisestä hammaslääkärikäynnistä on jo aikaa.
YTHS:ltä saa myös neuvontaa esimerkiksi seksuaaliterveyteen liittyen. Myös matkustamiseen ja
esimerkiksi vaihtoon lähtöön liittyvät rokotukset hoituvat kätevästi YTHS:n kautta. Huomaa
kuitenkin, että mikäli esimerkiksi työskentelet opintojesi ohessa ja saat flunssan, ei YTHS ole oikea
paikka sairaslomatodistuksen hakemiseen työpaikkaasi varten.
Vaikka palveluista ei hammashoitoa ja erikoislääkärikäyntejä lukuun ottamatta peritä käyntimaksua,
peritään kuitenkin peruuttamatta jääneestä vastaanottoajasta sakkomaksu, mikäli et saavu paikalle.
Lisää YTHS:n palveluista ja ajanvarauksesta voi lukea osoitteessa www.yths.fi. Kirjautumalla
”Self” –palveluun voit mm. itse hallinnoida ajanvarauksiasi sekä myös viestiä turvallisesti sinua
hoitavan ammattilaisen kanssa.

Uutena opiskelijana saat YTHS:ltä Selfiin sähköisen terveyskyselyn, SäTkyn. Muistathan vastata
siihen! Kyselyn perusteella YTHS:n terveydenhoitajat voivat antaa sinulle neuvontaa ja ohjausta
terveysongelmien ilmetessä sekä tarvittaessa kutsua terveydenhoitajan, fysioterapeutin tai

hammaslääkärin vastaanotolle. YTHS tekee tärkeää tutkimustyötä opiskelijoiden terveydentilan
kehittymisestä ja myös ylioppilaskunnan edunvalvonnalle on tärkeää, että saamme tutkittua tietoa
opiskelijoiden terveydentilasta ja hyvinvoinnista. Kaikki terveyskyselyn tiedot käsitellään
ehdottoman luottamuksellisesti, samoin kuin kaikki muu terveydenhoitotoiminta YTHS:llä.

Millan tarina:
Aloitin omat opintoni muutamia vuosia sitten. Opintojen aikana tarjoutui
mahdollisuus vaihto-opiskeluun ja vaihtokohteekseni valikoitui Taiwan.
Vaihdon suunnittelun aikana minulle oli erityisen tärkeää omasta terveydestä
huolehtiminen ja rokotusten hankkiminen. Onneksi YTHS:llä oli tarjolla helppo tapa
hoitaa asia kuntoon heidän matkailuneuvonnan kautta.
Täytin YTHS:n matkailuneuvonnan sähköisen rokotus- ja terveyskartoituslomakkeen.
Lomakkeen lähetettyäni minuun otettiin yhteyttä YTHS:ltä ja sain reseptit tarvittaviin
rokotteisiin. Myös rokotteiden antaminen hoidettiin helposti YTHS:n kautta. Nyt
odotan innolla vaihdon alkua!

Opiskelijaruokailu
Opiskelijana olet oikeutettu opiskelijatuettuun ateriahintaan sellaisissa ravintoissa, joissa Kelan
ateriatuki on käytössä. Palosaaren kampusalueelta löytyy useita ravintoloita, joista saa lounaan
opiskelijatuettuun hintaan. Opiskelijalounaan hinta saattaa vaihdella vuodesta toiseen, riippuen
siitä, miten hinta valtion puolelta määräytyy.
Kannattaa ottaa hyöty irti tästäkin edusta! Ruoka on maittavaa ja monipuolista sekä parantaa
jaksamista rankan opiskelun ohessa. Ruoka valmistetaan noudattaen Kelan ravintosuosituksia.
Ruokaa on tarjolla useampia vaihtoehtoja, joista löytyy sopiva vaihtoehto myös erikoisruokavaliota
noudattaville. Jos tarjolla ei ole sinulle sopivaa vaihtoehtoa, ota rohkeasti yhteyttä ravintolan
henkilökuntaan.
Ateriatuki on valtakunnallinen etuus, joten voit nauttia opiskelijahinnasta ympäri Suomen, missä
vaan opiskelijatuettua ruokaa on tarjolla. Tämä kannattaa muistaa myös esimerkiksi kesällä,
harjoittelun aikana tai muuten, jos oleskelet Vaasan ulkopuolella.

Vapaa-aika
Opiskeluaika ei saa olla pelkkää opintojen parissa puurtamista, vaan on tärkeää että pidät huolta
myös omasta jaksamisestasi. Aktiivinen vapaa-aika tasapainottaa hyvin rankkaakin opiskelijan
arkea. Erilaisia harrastusmahdollisuuksia Vaasassa riittää. Jo ylioppilaskunnan piirissä toimii
monenlaisia yhdistyksiä ja seuroja, joiden toiminta on kaikille avointa. Tarjolla on liikunnallista,
poliittista, kulttuurillista ja hengellistä toimintaa sekä paljon muuta.
Vaasan yliopistoliikunnalla on liikuntavuoroja, jotka ovat avoimia kaikille yliopiston opiskelijoille.
Harrastaa voi mm. erilaisia palloilulajeja. Liikuntavuorot löydät yliopiston Opiskelijatverkkosivuilta
kohdasta
Opiskelijan
hyvinvointi
>
Yliopistoliikunta
(LINKKI:

http://www.uva.fi/fi/for/student/well-being/sports/). Ylioppilaskunta järjestää liikuntatuutorointia,
jonka kautta pääset kokeilemaan erilaisia uusia liikuntamuotoja ja urheilulajeja. Kysy lisää
liikuntatutortoiminnasta omalta tuutoriltasi. Myös Vaasan kaupunki tarjoaa ryhmäliikuntaa kaikille
vaasalaisille. Vaasan liikuntapalveluista tarkempaa tietoa löydät kaupungin verkkosivuilta kohdasta
Palvelut > Liikunta.
Mikäli ammattimaisempi urheilu kiinnostaa, on Vaasassa tarjolla erilaisia seuroja, joissa voi
harrastaa lukemattomia eri liikuntamuotoja. Tarjonta on laajaa, aina sarjatasoisesta toiminnasta
harrastusliikuntaan. Vaasassa toimii myös huippu-urheilijoiden yhteistyöverkosto ja
palvelukokonaisuus Vaasanseudun urheiluakatemia. (LINKKI: http://www.vsua.fi/)
Vaasa on tunnettu kulttuuristaan. Täällä voit harrastaa myös musiikkia, teatteria, kuvataidetta tai
muuta, melkein mitä vaan mieleen juolahtaa.
Ylioppilaskunta haluaakin haastaa sinut ja kaikki muut uudet opiskelijat valitsemaan itselleen
vähintään yhden harrastuksen heti opintojen alussa. Se voi olla jokin harrastus, joka sinulla on ollut
jo vuosia tai sitten voit aloittaa jotain aivan uutta. Tärkeintä on, että harrastusten parissa tutustut
uusiin ihmisiin ja luot uusia kontakteja. Opiskeluaika ei ole pelkkää opiskelemista, joten ota kaikki
hyöty irti yliopistoyhteisön ja Vaasan tarjoamista mahdollisuuksista!
Varsinkin opintojen alkuvaiheessa yhteisiä tapahtumia on paljon ja monelle alkoholi on osa
juhlimista ja rentoutumista. Muista kuitenkin, että kukaan ei sinua saa pakottaa tai painostaa
alkoholinkäyttöön. Kaikkeen toimintaan voi osallistua myös selvinpäin ja sekä yliopisto että
ylioppilaskuntakin kannustavat päihteettömään elämään.

Ylioppilaskunta
Opiskellessasi yliopistossa olet automaattisesti myös ylioppilaskunnan jäsen. Tämän merkkinä
maksat vuosittain ylioppilaskunnan jäsenmaksun, joka on edellytys sille, että voit suorittaa opintoja.
Ylioppilaskunnan tehtävänä on toimia jäsenistönsä yhdyssiteenä ja valvoa opiskelijoiden etua niin
kampuksella, paikallisella tasolla kuin kansallisestikin. Tänä vuonna Vaasan yliopiston
ylioppilaskunta täyttää 50 vuotta ja juhlavuosi näkyy koko vuoden VYY:n toiminnassa ja
tapahtumissa.
Ylioppilaskunta on olemassa sinua varten! Helpoin tapa päästä mukaan ylioppilaskunnan
toimintaan ovat valiokunnat. Ylioppilaskunnalla on kolme valiokuntaa: edunvalvontavaliokunta,
kulttuuri- ja vapaa-aikavaliokunta ja kv-valiokunta. Valiokuntiin ja jaostoihin ovat tervetulleita
kaikki VYY:n jäsenet.
Kannattaa myös lähteä ylioppilaskunnan edustajistovaaleissa ehdolle. Vaalit järjestetään joka toinen
vuosi, seuraavan kerran loka-marraskuussa 2019. Tällä tavoin pääset vaikuttamaan
ylioppilaskunnan toimintaan ja siihen, mihin jäsenmaksusi käytetään. Mikäli todellinen
aktiivitoiminta kiinnostaa, voit pyrkiä VYY:n hallitukseen, joka johtaa jokapäiväistä toimintaa niin
edunvalvonnan kuin kulttuuri- ja vapaa-ajantoiminnankin osalta.
Lisää tietoa ylioppilaskunnasta löydät VYY:n www-sivuilta osoitteesta www.vyy.fi sekä VYY:n
sosiaalisen median kanavista.

Sanasto
AHOT
Aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisen käytännöt määrittävät sen, miten voit saada esimerkiksi aiempia
korkeakouluopintojasi sisällytettyä tutkintoosi.
Ainejärjestö
Saman oppiaineen opiskelijat ovat järjestäytyneet ainejärjestöksi, joiden toimintaan kuuluu sekä edunvalvontaa että
vapaa-ajantoiminnan järjestämistä. Vaasan yliopistossa on kuusi ainejärjestöä (CoMedia ry, Gig@ ry, Hallinnoijat ry,
Tutti ry, Warrantti ry ja Övertäjät ry.)
Aineopinnot
Aineopinnot tulevat perusopintojen jälkeen, ennen syventäviä opintoja. Aineopintojen laajuus on noin 35 opintopistettä.
Akateeminen vapaus
Opiskelijan perusoikeus, joka antaa oikeuden vapaaseen tieteelliseen toimintaan ja oman tutkinnon rakentamiseen.
Alumni
Alumni-sana on latinaa ja tarkoittaa kasvattia tai suojattia. Vaasan yliopistosta valmistuneet ja täällä työskennelleet ovat
Vaasan yliopiston alumneja. Alumnitoiminta saattaa yhteen nykyopiskelijat aikaisempien sukupolvien kanssa.
Amanuenssi
Yliopiston opintoasioiden henkilökuntaa, antaa opintopäällikön lisäksi tutkintokohtaista opintoneuvontaa. Yliopistolla
voi olla myös mm. kirjastoamanuensseja ja tutkimusamanuensseja. Auttaa opiskelijaa opintoihin liittyvissä
kysymyksissä.
Analyysi
Analyysi on mihin tahansa asiaan tai ilmiöön kohdistuvaa tieteellistä pohdintaa.
Arvosana
Opintosuoritus arvioidaan antamalla arvosana. Arvosteluasteikkona voi olla joko hyväksytty/hylätty tai
numeroarvosana. Suoritukset arvostellaan asteikolla 1-5, josta 1 on välttävä, 2 on tyydyttävä, 3 on hyvä, 4 on erittäin
hyvä ja 5 on erinomainen.
Case
Tutkimuksessa käytetty termi, joka tarkoittaa rajausta, jossa yleistä tieteellistä ilmiötä tai teoriaa tarkastellaan hyvin
tarkasti rajatulla alueella.
CoMedia ry
Vaasan yliopiston viestintätieteilijöiden ainejärjestö.
Dekaani
Yksikön johtaja. Dekaani mm. allekirjoittaa tutkintotodistuksesi.
Demonstraatio

Demonstraatio eli demo on yksi harjoitusmuoto, jota käytetään osana opetusta. Pitää yleensä sisällään kotona tehtävän
harjoituksen ja tehtävien läpikäynnin pienryhmässä.
Diploma Supplement
Tutkintotodistuksen yhteydessä toimitettava tutkintotodistuksen liite, jossa annetaan englanniksi tiedot opinnoista sekä
opintosuoritusten tasosta ja asemasta koulutusjärjestelmässä.
Diplomi-insinööri (DI)
Yliopiston tekniikan
korkeakoulututkinto.
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Diplomityö
Teknillisen alan opiskelijoiden ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.
Domus Bothnica
Ylioppilastalo Domus Bothnica valmistui vuonna 2008. Domus Bothnicalta löytyy ylioppilaskunnan palvelutoimisto,
henkilöstön toimistot sekä muun muassa Wärtsilä-sali ja ABB-sauna.
Dosentti
Opettaja tai luennoitsija, jolle on myönnetty dosentin arvo. Dosentuuri on arvo, ei työtehtävä, joten dosentti ei siis
välttämättä ole työsuhteessa yliopistoon.
ECTS
European Credit Transfer and Accumulation System on EU:n sisäinen järjestelmä opintojen vastavuoroisen
hyväksilukemisen tueksi. Opinnoissa 1 ECTS = 1 opintopiste.
Edustajisto
Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin, jonka 30 jäsentä valitaan ylioppilaskunnan yleisillä vaaleilla joka toinen vuosi.
Vaasassa edustajistovaalit pidetään aina parittoman vuoden syksyllä.
Ekskursio
Tutustumismatka, joka saattaa suunnata niin lähelle kuin kauaskin.
Essee
Tieteellinen kirjallinen tuotos, jossa muodossa tenttivastaukset usein pyydetään. Esseen pituuden vaatimus riippuu
opintojen vaiheesta. Syventävissä opinnoissa vaaditaan pidempiä ja laajempia esseitä kuin perusopintovaiheessa.
Fabriikki
Yliopiston rakennus,. jossa sijaitsevat tekniikan, viestinnän ja hallintotieteiden koulutusalat sekä Erkki-ravintola.
Rakennus on vanha tehdaskiinteistö, joten oikean huoneen tai salin löytäminen saattaa joskus kestää.
Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija. Liikkuvat usein pienissä laumoissa. Joskus saattavat eksyä, mutta tutoreiden avulla
yleensä löytävät nopeasti oikealle polulle.
Gradu
Pro gradu -tutkielma, eli tuttavallisemmin ”gradu” tai ”iso-G” on ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö.

Gig@ ry
Vaasan yliopiston teknisen viestinnän ainejärjestö.
Hallinnoijat ry
Vaasan yliopiston hallintotieteiden opiskelijoiden ainejärjestö.
Harjoitustyö
Osana kurssisuoritusta saattaa olla harjoitustyö, joka tehdään joko yksin, pareittain tai ryhmässä. Harjoitustyön muoto ja
laajuus on määritelty kurssikohtaisesti.
Harjoittelu
Tutkinnon osana mahdollisesti oleva opintojakso, jossa suoritetaan harjoittelujakso esimerkiksi yrityksen, julkisyhteisön
tai kolmannen sektorin palveluksessa.
Helpdesk
Tietohallinnon helpdesk palvelee kaikissa yliopiston laitteisiin sekä tietojärjestelmiin ja -yhteyksiin liittyvissä
kysymyksissä.
HOPS
Henkilökohtainen opintosuunnitelma, jonka avulla opintoja aikataulutetaan. HOPS:ssa määritellään myös mahdollisen
vaihto-opiskelun ajankohta sekä valmistuminen.
Itseopiskelutila
Yliopiston tilat, joita opiskelijat voivat käyttää omaehtoiseen opiskeluun.
Johtamisen yksikkö
Johtamisen yksikköön kuuluu kuusi oppiainetta: henkilöstöjohtaminen, julkisjohtaminen, strateginen johtaminen,
julkisoikeus, aluetiede sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede. Yksikköä johtaa dekaani.
JOO-opinnot
Joustava opinto-oikeus, joka saattaa mahdollistaa sinulle esimerkiksi sivuaineen opintoja toisessa yliopistossa osana
tutkintoasi Vaasan yliopistoon. Voit suorittaa opintoja myös jossain muussa Vaasassa sijaitsevassa korkeakoulussa.
Kaksiportainen tutkintorakenne
Tutkinnon porrastaminen kahteen tasoon: kandidaatin tutkintoon sekä maisterin tutkintoon. Tutkintoja edeltävät
vastaavasti kandidaatin opinnot sekä maisterin opinnot.
Kandidaatti
Alemman korkeakoulututkinnon yliopistossa suorittanutta kutsutaan oman tieteenalansa kandidaatiksi.
Kastajaiset
Ensimmäisen vuoden opiskelijoille suunnattu tervetuliaisriitti, jossa uudet opiskelijat kastetaan osaksi tiedeyhteisöä ja
ylioppilaskuntaa.

Kielipalvelut
Kielipalvelut-yksikkö tarjoaa kieliopintoja kaikille yliopiston opiskelijoille.

Kirjasto
Tiedekirjasto Tritonia keskellä kampusta palvelee kaikkia vaasalaisia korkeakouluopiskelijoita. Kirjastoa käytetään sekä
tiedonhankintaan että itseopiskelutilana.
Kirjatentti
Kirjatentin aineistona on ainoastaan opinto-oppaan kurssikuvauksessa määritelty kirjallisuus, ei ollenkaan luentoja.
Konttori
Yliopiston hallintorakennus. Konttorissa sijaitsevat muun muassa rehtorin, vararehtorin ja talousjohtajan toimistot.
Konttorin alakerrassa sijaitsee Konttorin sauna.
Koulutusvastaava
Yliopiston opintoasioiden henkilökuntaa, joka vastaa muun muassa tutkintojen rakenteesta ja tutkintokohtaisesta
opintoneuvonnasta.
Kvalitatiivinen tutkimus
Laadullinen tutkimus, eli tutkimus joka yrittää selvittämään ilmiön merkitystä ja tarkoitusta. Aineisto usein kapeasti
rajattu ja sen sisällä pureudutaan yksityiskohtiin.
Kvantitatiivinen tutkimus
Määrällinen tutkimus, eli tutkimus joka käyttää täsmällisiä ja laskennallisia menetelmiä. Aineistona usein suuria
massoja ja laajoja kyselyitä. Ei anna juuri tietoa yksittäisistä tapauksista.
Kypsyysnäyte
Kypsyysnäyte eli maturiteetti on opinnäytetyön hyväksymisen yhteydessä tehtävä koe, jolla halutaan varmistua, että
tutkimus on itse kirjoitettu. Samalla tehdään myös kielentarkistus.
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikkö
Laskentatoimen ja rahoituksen yksikköön kuuluu neljä oppiainetta: laskentatoimi, rahoitus, talousoikeus ja taloustiede.
Yksikköä johtaa dekaani.

Leipis
Leipis-sauna on ylioppilaskunnan sauna- ja kokoustila Vaasan keskustassa, Leipätehtaan kiinteistössä. Tiloja vuokrataan
opiskelijoille ja opiskelijaryhmille. Jokaisen opiskelijan lempipaikka!
Luento
Luento on opetusmetodi, jossa pääasiassa luennoitsija puhuu ja opiskelijat kuuntelevat ja tekevät muistiinpanoja.
Luennolla saa kuitenkin olla aktiivinen, muun muassa kysymällä, kyseenalaistamalla ja haastamalla. Ota kuitenkin
myös muutkin huomioon.
Luentopäiväkirja
Luentopäiväkirja tai oppimispäiväkirja on esseemuotoinen työ, jossa käsitellään kriittisesti luentojen teemoja.
Luentopäiväkirja voi olla kurssin suoritustapa tai osasuoritustapa.
Lukkari
Opiskelijoiden käytössä oleva lukujärjestyksen suunnitteluun tarkoitettu selainpohjainen sovellus.

Lukuvuosi
Virallinen lukuvuosi alkaa 1. elokuuta ja päättyy 31. heinäkuuta. Opintotuessa opintojen edistymistä seurataan
lukuvuositasolla, kun taas vapaan tulon määrää seurataan kalenterivuodelta.
Lukuvuositarra
Maksettuasi ylioppilaskunnan jäsenmaksun sinulla on oikeus noutaa itsellesi lukuvuositarra opiskelijakorttiisi. Tarra
määrittelee opiskelijakortin voimassaolon ja oikeuden opiskelija-alennuksiin.
Luotsi
Luotsi on rakennus, josta löytyvät muun muassa hakija- ja liikkuvuuspalvelut ja koulutuksen järjestelmäpalvelut.
Läsnäoleva opiskelija
Läsnäoleva opiskelija on ilmoittautunut läsnäolevaksi ja maksanut ylioppilaskunnan jäsenmaksun. Läsnäolevalla
opiskelijalla on mahdollisuus kerryttää opintoja ja nauttia opiskelija-alennuksista ja -eduista.
Maisteri
Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.
Markkinoinnin ja viestinnän yksikkö
Markkinoinnin ja viestinnän yksikköön kuuluu kolme oppiainetta: kansainvälinen liiketoiminta, markkinointi ja
viestintätieteet.Yksikköä johtaa dekaani.
Metodi
Metodi on tutkimuksessa käytettävä työskentelytapa eli menetelmä, joka määrittelee sen, miten esimerkiksi teoriaa
sovelletaan tutkimusaineistoon.
Moodle
Yksi yliopiston käyttämistä sähköisistä oppimisympäristöistä.
Omaohjaaja
Jokaisella opiskelijalla on koulutusohjelmansa mukaan nimettynä omaohjaaja, joka auttaa opiskeluun liittyvissä
asioissa, esim. opintojen suunnittelussa ja henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) laatimisessa, aiempien
opintojen hyväksilukemisessa ja valmistumisprosessissa.
Opetusohjelma
Opetusohjelma on vuosittain päivitettävä ohjelma siitä, milloin ja miten mikäkin kurssi on suoritettavissa.
Opintokokonaisuus
Opintokokonaisuuksia on kolme: perusopinnot, aineopinnot ja syventävät opinnot. Pääaineesta suoritetaan kaikki
opintokokonaisuudet. Sivuaineissa voi suorittaa pääsääntöisesti perus- tai aineopintokokonaisuudet Joskus sivuaineesta
saatetaan suorittaa jopa syventävätkin opinnot.
Opinnäytetyö
Yliopistossa opinnäytetöitä tehdään kaksi: kandidaatintutkielma kandivaiheessa sekä pro gradu -tutkielma tai
diplomityö maisterivaiheessa.
Opinto-opas

Opinto-opas kertoo koulutusalan opintotarjonnasta, opintojen rakenteesta ja opiskelusta ylipäätään.
Opintopiste
Opintopiste on kansainvälisesti vertailukelpoinen opintojen laajuuden mittari. 1 opintopiste = 1 ECTS (European Credit
Transfer and Accumulation System). Yksi opintopiste vastaa laskennallisesti 27 tunnin työmäärää.
Opintopsykologi
Opintopsykologi työskentelee muun muassa motivaation, ajanhallinnan ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Opintopsykologi
kouluttaa ja tapaa opiskelijoita myös henkilökohtaisesti.
Opintopäällikkö
Yliopiston opintoasioiden henkilökuntaa, joka vastaa muun muassa tutkintojen rakenteesta ja tutkintokohtaisesta
opintoneuvonnasta.
Opintosuoritusote
Opintosuoritusote näyttää kaikki suorittamasi kurssit ja niistä saamasi arvosanat. Epävirallisen opintosuoritusotteen voi
tulostaa myös itse WebOodista. Lisäksi voit tilata virallisen opintosuoritusotteen e-lomakkeella joko suomeksi tai
englanniksi.
Opintotuki
Opiskelijan taloudellinen turva, joka koostuu opintorahasta,ja opintolainasta. Opintotuen osalta seurataan opintojen
etenemistä sekä opiskeluaikaisia muita tuloja.
Opponointi
Opponointi on vertaistyöskentelyä, jossa muut opiskelijat antavat rakentavaa palautetta ja kehittämisehdotuksia toisen
opiskelijan työstä. Opponointia käytetään esimerkiksi opinnäytetöiden tekemisessä.
Palosaari
Vaasan kaupunginosa, jossa yliopiston kampus sijaitsee. Huomaa taivutus: Palosaarelle ja Palosaarelta.
Periodi
Lukuvuosi jakautuu neljään opetusperiodiin, joista kaksi on syksyllä ja kaksi keväällä. Kesäaika ei ole periodien
piirissä.
Perusopinnot
Perusopinnot ovat suppein opintokokonaisuuksista.
Poissaoleva opiskelija
Poissaolevaksi ilmoittautunut opiskelija ei voi kerryttää opintoja tai nauttia opiskelija-alennuksista tai -eduista.
Poissaoleva opiskelija voi muuttaa statuksensa läsnäolevaksi milloin tahansa lukuvuoden aikana maksamalla
ylioppilaskunnan jäsenmaksun ja tarvittaessa myös uudelleenkirjaamismaksun.
Pro gradu
Ylemmän korkeakoulututkinnon opinnäytetyö. Mystinen, pelätty ja vältelty, jonka palauttamisen jälkeen yleisin
kommentti on, että ”ei se niin paha ollutkaan”.
Professori

Oppiaineen korkein tutkimus- ja opetusarvo.
Projekti
Ajallisesti ja sisällöllisesti rajattu kokonaisuus, jonka tarkoituksena on saavuttaa haluttu lopputulos. Kurssin
suorittaminen voidaan toteuttaa projektiluontoisena.
Publiikki
Yliopiston kaksi kertaa vuodessa järjestämä valmistuneiden juhla. Juhlaan voivat osallistua maisterin tutkinnon sekä
jatkotutkinnon suorittaneet opiskelijat.
Puuvillatalo
Punainen puutalo Konttori-rakennuksen edessä. Myös muut punaiset puutalot ovat Puuvillaa, mutta nämä ovat VOAS:n
asuinkiinteistöjä.
Rehtori
Yliopiston ”toimitusjohtaja”, joka johtaa yliopiston toimintaa.
Seminaari
Seminaari on opetusmuoto, jossa vuorovaikutteisesti käydään asioita läpi. Yleensä esimerkiksi opinnäytetöitä
valmistellaan seminaarimuodossa.
Syventävät opinnot
Syventävillä opinnoilla tarkoitetaan maisterivaiheen opintoja, joilla syvennetään oman tieteenalan osaamista.
Sähköinen tentti
Valvotussa tilassa sähköisesti toteutettu tentti.
Technobotnia
Rakennus kampusalueella. Technobotniassa on muun muassa opiskelijoiden käytettävissä olevia tietokoneita,
laboratoriotiloja sekä ainejärjestökäytävä.

Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikkö
Tekniikan ja innovaatiojohtamisen yksikköön kuuluvat seuraavan oppiainekokonaisuudet: matemaattiset tieteet, sähköja energiatekniikka, tuotantotalous sekä tietojenkäsittelytieteet (tietojärjestelmätiede, tietoliikennetekniikka,
automaatiotekniikka).
Tentaattori
Tentin tarkastaja. Yleensä sama henkilö, joka on myös toiminut kurssin luennoitsijana.
Tentti
Kurssin suoritustapa, jossa osaamista testataan kirjallisella tuotoksella, joka tehdään valvotussa ympäristössä. Jokaisesta
opintojaksosta järjestetään kolme tenttikertaa.
Tervahovi
Yliopiston päärakennus, jossa sijaitsee muun muassa kauppatieteellisen alan yksiköt.
Tritonia

Tiedekirjasto Tritonia on kaikkien vaasalaisten korkeakoulujen yhteinen kirjasto.
Tutkintotodistus
Kun olet suorittanut kaikki tutkintoosi kuuluvat opinnot, voit pyytää tiedekunnasta tutkintotodistusta.
Tutkintotodistuksen voi noutaa henkilökohtaisesti tai se postitetaan kirjattuna kirjeenä valmistumispäivänä.
Tuutori
Uuden opiskelijan tuki ja turva. Saman oppiaineen opiskelija, joka opastaa opinnoissa alkuun. Käytetään myös
kirjoitusmuotoa ”tutor”.
Tutti ry
Tekniikan alan opiskelijoiden oma ainejärjestö.
Vaasan yliopisto
Monitieteinen n. 5000 henkilön muodostama tiedeyhteisö.
Warrantti ry
Kauppatieteellisen alan opiskelijoiden oma ainejärjestö.
WebOodi
Yliopiston opiskelijatietojärjestelmä, jota kautta ilmoittaudutaan kursseille ja tentteihin.
Yleisopinnot
Tutkintoon johtavien opintojen opintojaksot, jotka eivät kuulu pää- tai sivuainekokonaisuuksiin.
Ylempi korkeakoulututkinto
Ylempi korkeakoulututkinto, eli maisterin tai diplomi-insinöörin tutkinto, on opintojen päätavoite.
Yliopisto
Tiedeyhteisö, jossa olet opiskelemassa. Yliopisto ei ole koulu.
Yliopistonlehtori
Yliopiston opetushenkilökuntaan kuuluva henkilö.
Ylioppilaskunta
Ylioppilaskunta on julkisoikeudellinen yhteisö, jonka olemassaolo perustuu yliopistolakiin. Toimii jäsentensä, eli
kaikkien opiskelijoiden yhdyssiteenä. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta tunnetaan myös lyhenteellä VYY.
Ylioppilastalo
Ylioppilastalo Domus Bothnica on ylioppilaskunnan omistama kiinteistö kampuksella. Ylioppilastalolta löytyy
ylioppilaskunnan hallituksen ja henkilökunnan työtilat sekä ylioppilaskunnan palvelutoimisto.
YTHS
Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS tarjoaa yliopisto-opiskelijoille yleislääkäri-, hammashoitomielenterveyspalvelut. Palveluiden käyttäminen edellyttää, että ylioppilaskunnan jäsenmaksu on maksettu.

ja

Övertäjät ry
Vaasan yliopiston kieltenopiskelijoiden ainejärjestö.

