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▸ Koulutus on kehitetty osana opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa jatkuvan oppimisen 

kärkihanketta Toinen reitti yliopistoon (TRY-hanke)

▸ Koulutuksen toteuttavat yhteistyössä Vaasan yliopiston Hallintotieteet ja Itä-Suomen yliopiston 

Oikeustieteiden laitos 

▸ Uusi moduulipohjainen tutkintokokonaisuus, josta opiskelija voi valintansa mukaan suorittaa 

yksittäisen opintojakson, yhden tai useampia moduuleja tai koko tutkinnon

▸ Opinnot toteutetaan avoimena yliopisto-opetuksena Itä-Suomen yliopiston ja Vaasan yliopiston 

avoimissa yliopistoissa, pääosin etäopintoina

▸ Kaikki moduulit suoritettuaan opiskelija voi hakea Itä-Suomen tai Vaasan yliopiston tutkinto-

opiskelijaksi.

Uniikkia opetusyhteistyötä
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▸ Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia

▸ 1) oikeudellista ja julkishallinnollista asiantuntemusta edellyttäviin työtehtäviin,

▸ 2) perusteltujen oikeudellisten ratkaisujen tekemiseen,

▸ 3) oikeudellisen ja muun hallinnollisen tiedon hankintaan ja hallintaan,

▸ 4) julkisen sektorin esimiestyöhön, johtamiseen ja hallintotyöhön sekä 

johtamiskäytäntöihin

▸ 5) hyvinvointiyhteiskunnan ymmärtämiseen sekä sen palveluiden järjestämiseen 

johtamiseen ja erityiskysymysten tulkitsemiseen.

Koulutuksen tavoitteet
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▸ Opinnot on tarkoitettu kaikille julkishallinnon (oikeustieteet, julkisjohtaminen, 

julkisoikeus, sosiaali- ja terveyshallintotiede) opiskelusta kiinnostuneille, jotka haluavat 

kehittää osaamistaan näiden alojen asiantuntijuutta vaativissa tehtävissä

▸ Koulutuksen sisältö pohjautuu laajaan selvitykseen julkishallinnon työelämätarpeista

▸ Voit opiskella tutkintotavoitteisesti tai hyödyntää opintoja ammatillisena 

täydennyskoulutuksena suorittamalla yksittäisiä opintojaksoja tai moduuleja

▸ Vaatimuksia edeltävistä opinnoista ei ole

Koulutuksen kohderyhmä
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Tutkinnon moduulirakenne
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Aloitusmoduuli

Hyvä startti opinnoille on aloitusmoduuli ja se onkin 
suositus ensimmäiseksi moduuliksi etenkin tutkintoa 
suorittaville. 

Opintojaksolla Johdatus yliopisto-opiskeluun (HTK), 
opiskelijan kanssa laaditaan henkilökohtainen 
opintosuunnitelma.

VY = Vaasan yliopisto
UEF = Itä-Suomen yliopisto
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Sisältömoduulit

Mikäli haluat suorittaa HTK-tutkinnon, tulee sinun suorittaa kolme sisältömoduulia.



Täydentävät moduulit
HTK-TUTKINNON SUORITTAVILLE;  LUKUVUODESTA 2020 -2021 ALKAEN
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Esim. seuraavista aihepiireistä: Hyvä valvonta, Koulutus ja hallinto, 
Johtaminen/kauppatieteet, muut vapaasti valittavat opinnot

Tutkinnon tulee sisältää 
asetuksen mukaiset 
kieliopinnot: äidinkieli, toinen 
kotimainen kieli ja vieras kieli. 
Esimerkkinä VY:n tarjoamat 
opinnot.

Tutkielmamoduuliin saa 
osallistumisoikeuden, kun suoritettuja 
opintopisteitä on vähintään 150 op: 

• aloitusmoduuli (16 op)
• viestintä- ja kieliopinnot –moduuli (15 

op) 
• pakollisista sisältömoduuleista 

vähintään 80 op 

Tutkielmamoduuli on osallistujille 
maksuton.
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▸ Opintomaksut ovat 12-15 euroa/opintopiste

▸ Jokaiselle moduulien sisältämälle opintojaksolle ilmoittaudutaan erikseen siihen avoimeen 

yliopistoon, jossa opintojakso on tarjolla

▸ Opintojaksoille ilmoittaudutaan opintopolku.fi-palvelun kautta. Helpoiten löydät moduulit, kun 

kirjoitat opintopolku.fi:ssä hakukenttään hakusanan julkishallinnon htk-tutkinto

▸ Erityisesti tutkintotavoitteisille opiskelijoille suositus on aloittaa opinnot aloitusmoduulista, mutta 

toki opintoja voi ottaa/aloittaa myös sisältömoduuleista

▸ Kaikilla opintojaksoilla on rajattu opinto-oikeusaika, joten ilmoittaudu kerralla vain niihin 

opintoihin, jotka sinulla on mahdollisuus suorittaa annetun ajan puitteissa. Kannattaa siis miettiä, 

kuinka paljon aikaa opiskeluun pystyy käyttämään.

Opintomaksut ja ilmoittautuminen
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Esimerkki opintopolku.fi:stä
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▸Kullakin opintojaksolla noudatetaan jakson tarjoavan avoimen yliopiston 

käytäntöjä (ilmoittautumiset, maksut, opiskelutunnukset, 

opiskeluympäristöt ja –käytänteet, ym.)

▸Tutkintoa ja muita laajempia kokonaisuuksia suorittavat/niistä 

kiinnostuneet: Ilmoitathan vielä erikseen avoimen yliopiston 

opiskelijapalveluihin (puh. 029 449 8004; sposti avoinyo@univaasa.fi), 

niin osaamme ohjata sinua parhaalla mahdollisella tavalla. 

Tärkeä tietää
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▸ Korvaavuudet aiemmista opinnoista katsotaan tapauskohtaisesti

▸ Korvaavuuksia voi hakea toisessa yliopistossa tai avoimessa yliopistossa suoritetuilla opinnoilla. 

Ammattikorkeakoulussa ja täydennyskoulutuksena suoritetuilla opinnoilla ei pääsääntöisesti voi 

korvata yliopistotasoisia opintoja

▸ Korvaavuuden myöntäminen perustuu opetuksen ja opiskeltavan materiaalin samantasoisuuteen

ja samankaltaisuuteen (laajuus ja sisältö)

▸ Julkishallinnon HTK-tutkintoon voidaan hyväksilukea korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja 

opintoja

▸ Kymmenen vuoden vanhenemisaika koskee myös kieliopintoja. Hyväksiluettavat kieliopinnot 

tulee olla suoritettuna samalta tai vastaavalta koulutusalalta.

Korvaavuudet aiemmista 
opinnoista
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▸ Avoimet yliopistot eivät myönnä tutkintoja, joten kun olet suorittanut kaikki tutkintoon kuuluvat 

opinnot ja moduulit (180 op), voit hakea tutkinto-opiskelijan oikeutta joko Vaasan tai Itä-Suomen 

yliopistoon, riippuen siitä, minkä opintosuunnan olet jo opintojen aikana valinnut ja mihin olet 

kandidaatintutkielman tehnyt

▸ Valintakriteerit julkaistaan opintopolku.fi:ssä

▸ Opintosuuntavaihtoehdot:

▸ Itä-Suomen yliopisto: julkishallinto, oikeustieteet

▸ Vaasan yliopisto: julkishallinto, julkisjohtaminen/julkisoikeus/sosiaali- ja terveyshallinto

▸ Opiskeluoikeuden saatuasi suoritat vielä kandin tutkielmaan liittyvän kypsyysnäytteen ja teet 

lopulta tutkintotodistuspyynnön

▸ Opinto-oikeus myönnetään vain alempaan korkeakoulututkintoon 

Tutkinto-opiskelijaksi hakeminen
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▸ Avointen yliopistojen väki on apunasi koko opintopolkusi ajan

▸ Olethan yhteydessä missä tahansa opintoihin ja opiskeluun liittyvissä kysymyksissä

▸ Vaasan yliopiston avoin yliopisto:

▸ opintopäällikkö Kristiina Pulakka, kristiina.pulakka@univaasa.fi, puh. 029 449 8457

▸ asiantuntija Tiia Ahonen, tiia.ahonen@univaasa.fi, puh. 029 449 8456

▸ avoimen yliopiston opiskelijapalvelut (ilmoittautumisiin, maksuihin, opintosuoritusotteisiin ym. liittyvät asiat): 

avoinyo@univaasa.fi, puh. 029 449 8004

▸ Itä-Suomen yliopiston avoin yliopisto:

▸ suunnittelija Seija Tuominen, seija.tuominen@uef.fi, puh. 029 445 7058

Ohjausta opintojen kaikissa 
vaiheissa



KRISTI INA.PULAKKA@UNIVAASA.FI

K I I T O S !


