27.4.18

Hallintotieteiden perustutkintojen opetussuunnitelmat lkv 2018–19
ja 2019–20
Uudet opetussuunnitelmat voimaan 1.8.2018 lukien
- Uusien kandidaatti- ja maisteriohjelmien opetussuunnitelmat tulevat voimaan
1.8.2018. Syksystä lähtien opetus järjestetään uusien opetussuunnitelmien
mukaisesti. Opiskelijat aloitusvuodesta riippumatta käyttävät samaa opinto-opasta ja
osallistuvat samaan opetukseen. Opiskelijan kokonaistyömäärä ei aiempiin
tutkintovaatimuksiin verrattuna lisätä.
- Lukuvuonna 2017–18 ja sitä aiemmin aloittaneet hallintotieteiden perustutkintoopiskelijat noudattavat aloitusvuoden tai sen jälkeen hyväksyttyä
opetussuunnitelmaa niiltä osin kuin se on mahdollista ottaen huomioon alla olevan
ohjeistuksen. Aiempien opetussuunnitelmien mukaisista opinnoista on laadittu
vastaavuustaulukot, joissa on esitetty opintojaksojen vastaavuudet uusiin
opintojaksoihin. Mikäli suoraa vastaavuutta opintojaksojen välillä ei löydy, opintoja
on aina mahdollista sijoittaa vapaasti valittaviin opintoihin. Vastaavuuksien sekä
tutkintovaatimusten yhteensovittamisesta vastaa koulutusvastaava yhteistyössä
oppiaineiden kanssa.
- Ennen 1.8.2018 suoritetut ja hyväksiluetut opinnot hyväksytään täysimääräisesti.
- Lukuvuoden 2017–18 opintojaksojen voimassaoloa pidennetään 31.12.2018 saakka,
jotta opiskelijat voivat suorittaa esim. puuttuvat osasuoritukset.
Pääaineista opintosuuntia
- Pääaineet ovat jatkossa opintosuuntia: aluetiede, julkisjohtaminen, julkisoikeus
sekä sosiaali- ja terveyshallintotiede.
o Opintosuunta valitaan kandidaattiopintojen aikana.
o HTK-tutkinnon opintosuunnan laajuus on vähintään 70 op (sis. yhteiset
perusopinnot, suunnan opinnot, menetelmät sekä opinnäyte).
o HTM-tutkinnon opintosuunnan laajuus vähintään 75 op (sis. yhteiset
syventävät opinnot, suunnan syventävät opinnot, menetelmät sekä
opinnäyte).
- Filosofia on tarjolla sivuaineena (perus- ja aineopinnot).
Hallintotieteiden kandidaattiohjelma
- Kaikille yhteisen perusopintokokonaisuuden laajuusmuutos: Hallintotieteiden
perusopinnot 30 op (5 x 6 op), aiemmin 25 op (5 x 5 op).
- Julkisen toiminnan perusteet -opintokokonaisuus (25 op) poistetaan. Mikäli
opiskelija on kokonaisuuden jo suorittanut, sen voi edelleen liittää sivuaineeksi
HTK-tutkintoon.
- Kandidaatin tutkintoon suoritetaan kaksi sivuainetta, jotka voi valita vapaasti.
- Opinnäytteen opintopisteet myönnetään kahdessa osassa:
kandidaattiseminaari 5 op + kandidaatintutkielma 5 op => yhteensä 10 op.
- Kansainvälistymisopintojen tarjontaa on täydennetty mm. opetusyhteistyön
kautta Johtamisen yksikön sisällä.
- Viestintätieteen opintojakso ’Johtamisviestintä’ on vapaasti valittava jakso
kandidaattiohjelmassa.
- Työharjoittelun voi sisällyttää vapaasti valittavana sekä kandidaatin että
maisterin tutkintoon (á 5 op). Kandidaattitason harjoittelu on asiantuntijuutta
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kehittävä ja maisterin tutkinnossa käytännön asiantuntijuutta syventävä
harjoittelujakso.
Ennallaan: viestintä- ja kieliopinnot sekä orientoivat opinnot ja yleisopinnot.

Hallintotieteiden maisteriohjelma (ml. Helsingin sosiaali- ja terveyshallintotiede)
- Maisteriohjelman rakenne koostuu jatkossa kolmesta yhteisestä ja kolmesta
opintosuunnan syventävästä opintojaksosta.
- Julkisoikeudessa oli kaksi linjaa maisteriopinnoissa (yleinen hallintojuridiikka
ja julkistalouden juridiikka), jatkossa on vain yksi opintosuunta. Ne
maisteriopiskelijat, jotka ovat linjan jo valinneet, voivat suorittaa sen loppuun.
- Syventävien opintojen tutkimusseminaari kaikissa oppiaineissa 10 op (aiemmin
aluetieteessä gradupajat 5 op).
- Pro gradu -tutkielman arvosana on 1.8.2018 jälkeen hyväksyttävissä
opinnäytteissä 1–5 (aiemmin approbatur – laudatur). Tutkielman
arviointikriteerit sekä arviointilomake on päivitetty.
o Pro gradu -tutkielman arvosana ei vaikuta opintosuunnasta/pääaineesta
annettavaan arvosanaan.
- Ennallaan: viestintä- ja kieliopinnot eli tieteellinen kirjoittaminen. Maisterin
tutkintoon ei jatkossakaan vaadita sivuainetta.
Sivuaineet
- Henkilöstöjohtamisen ja etiikan sekä ympäristöalan opintokokonaisuudet ovat
jatkossakin tarjonnassa.
- Talous- ja hankintaosaamisen opintokokonaisuutta ei enää tarjota. Jos
opiskelija on sen aiemmin aloittanut, voi sen suorittaa loppuun.
Filosofia
- Jakson Etiikka ja yhteiskuntafilosofia laajuus on jatkossa 6 op (aiemmin 5 op).
Lisäksi uusi aineopintojakso: Johtamisen filosofia 5 op.
Muuta huomioitavaa
- Tutkintosäännön kohta hyväksilukujen vanhenemisesta tulee voimaan 1.8.2018
(§ 17): Tutkintoihin hyväksiluettavien opintojen tulee pääsääntöisesti olla
korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja.

Lisätietoja
- koulutusvastaava Marja Vettenranta (marja.vettenranta@univaaasa.fi)
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