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Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen opetussuunnitelmat lkv 
2020-21 ja 2021-22  
 

Uudet opetussuunnitelmat tulevat voimaan 1.8.2020 lukien. Isoimmat muutokset koskevat opintosuuntia 
aluetiede ja julkisjohtaminen. Julkisoikeuden, sosiaali- ja terveyshallintotieteen sekä filosofian muutokset 
ovat lähinnä sisällöllisiä täsmennyksiä sekä päivityksiä kurssimateriaaliin.  
 
Opetus järjestetään uusien opetussuunnitelmien mukaisesti. Opiskelijat aloitusvuodesta riippumatta käyttä-
vät samaa opinto-opasta ja osallistuvat samaan opetukseen. Opiskelijan kokonaistyömäärää ei aiempiin tut-
kintovaatimuksiin verrattuna ole lisätty. Englannin kielellä annettavaa opetusta on lisätty.  
 
Aiemmin aloittaneet opiskelijat noudattavat aloitusvuoden tai sen jälkeen hyväksyttyä opetussuunnitelmaa 
niiltä osin kuin se on mahdollista. Aiempien opetussuunnitelmien mukaisista opinnoista on laadittu vastaa-
vuustaulukot, joissa on esitetty opintojaksojen vastaavuudet ”vanhan” ja ”uuden” jakson välillä. Mikäli suo-
raa vastaavuutta jaksojen välillä ei löydy, opintoja on aina mahdollista sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. 
Ennen 1.8.2020 suoritetut ja hyväksiluetut opinnot hyväksytään täysimääräisesti. 
 
Keskeiset muutokset 
 
Sivuaineet ja moduulit: 

 Aiempien 25 opintopisteen laajuisten sivuaineiden rinnalle tulee tarjolle moduuleja. Moduulien laa-
juus on 15 op. Opiskelijan tulee suorittaa osaksi hallintotieteiden kandidaatin tutkintoa vähintään 40 
op (koskee myös aiemmin aloittaneita) esim. seuraavasti: 

o 1 x 25 op laajuinen sivuaine + 1 x 15 op moduuli => yht. 40 op 
o 2 x 25 op laajuinen sivuaine => yht. 50 op 
o 3 x 15 op laajuiset moduulit => yht. 45 op 

 Ympäristöalan opintokokonaisuutta ei voi enää jatkossa suorittaa. Mutta mikäli opiskelija on sen aloit-
tanut, hän voi suorittaa sen loppuun.  

 
Orientoivat opinnot: 

 Jakso OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op on poistettu opetussuunnitelmista. Sen 
tilalle opiskelijan tulee suorittaa työelämävalmiuksia vahvistavia opintoja vähintään 2 op. 
Vaihtoehtoja ovat esimerkiksi: OPIS0033 Harjoittelu (HTK) 5 op / OPIS0031 
Työmarkkinatietous (hall.) 1 op / OPIS0140 Oman osaamisen markkinointi ja työnhaku 2 op / 
OPIS0100 Oman osaamisen tunnistaminen (hall.) 2 op / OPIS0091 Opiskelija yhteiskunnan 
jäsenenä 1 op / OPIS0090 Tukea opiskelijan oman talouden hallintaan 1 op / ERIK0001 
Tuutorointi 1-3 op / OPIS0029 Luottamustehtävät 1-4 op 

 
Uusi opinto-opas, Peppi ja Lukkarikone 
 
Lukuvuoden 2020-2021 opetussuunnitelmat ja opetusaikataulut on laadittu opinto- ja opiskelijatietojärjes-
telmä Pepissä. Opinto-opas on yhteinen kaikille akateemisille yksiköille ja sieltä löytyy omat osionsa myös 
viestintä- ja kieliopinnoille, moduuli- ja sivuainetarjonnalle, avoimen yliopiston tarjonnalle sekä vaihto-
opiskelijoille suunnatulle tarjonnalle. 
 
Lukkarikone on palvelu, joka näyttää opetuksen aikataulut. Asion Lukkari poistuu siis käytöstä. Lukkariko-
neessa voi koota oman lukujärjestyksen. Opetukseen ja tentteihin ilmoittaudutaan edelleen WebOodissa.  


