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KOOSTE HALLINTOTIETEIDEN OPETUSSUUNNITELMISTA JA 
ESITETYISTÄ MUUTOKSISTA (lkv 2016–2017, alustavasti lkv 2017–18) 
 
Esitetyt muutokset on merkitty opetussuunnitelmiin. Suunnitelmat ovat nähtävillä por-
taalissa: https://port.uwasa.fi/filosofinen/poytakirjat/opetussuunnitelmat_21-3-2016/ 
 
Aluetiede 

 Jaksojen nimimuutoksia: 
o ALUE2021 Aluetalous ja liikennejärjestelmät 5 op => ALUE2021 Kau-

punki- ja liikennemaantiede 5 op 
o ALUE2020 Regional Development Policies – comparison between dif-

ferent countries 5 op => ALUE2020 Regional Development Policies – 
comparison between countries 5 op 

 ALUE2003 Poliittinen maantiede on jatkossa verkkokurssi. 

 Päivitetty kurssikirjallisuutta sekä opintojaksojen kuvauksia. 
 
Julkisjohtaminen 

 Aineopintojen laajuus aiemmin 45–46 op, jatkossa 46 op 

 Syventävien opintojen laajuus aiemmin 89 op, jatkossa 87 op 

 Jaksojen nimimuutoksia: 
o HALL2020 Palvelujohtaminen ja kehittäminen 6 op => HALL2020 Pal-

velujohtaminen 6 op 

 Uusi aineopintojakso:  
o HALL2032 Organisaatioteoriat ja -rakenteet 5 op 

 Poistuvat aineopintojaksot:  
o HALL2028 Eettisten dilemmojen case-kurssi 5 op 
o HALL2029 Manageriaalinen päätöksenteko ja strategiat julkisella sekto-

rilla 5 op 
o HALL2030 Managing Hybridity 5 op 
o HALL2025 Näkökulmia julkiseen valtaan ja yhteiskuntaan 5 op 
o HALL2027 Comparative Public Administration 5 op 

 Uudet syventävät opintojaksot:   
o HALL3025 Muutosjohtaminen 6 op 
o HALL3026 Tilivelvollisuus julkisessa johtamisessa 6 op 
o HALL3027 Strategiat ja johtaminen 7 op 
o IMCO3004 Management and Leadership 5 op (jakso sisältyy IMCo-

maisteriohjelmaan) 

 Poistuvat syventävät opinnot:  
o HALL3011 Public Ethics 8 op 
o HALL3018 Culture and Management 5 op 
o HALL3020 Julkinen johtaminen syventäen 8 op 
o HALL3023 Contemporary Public Management 8 op 

 
Julkisoikeus / täydennys 

 Opintojakso JOIK2004 Ympäristöoikeus on jatkossa Ympäristö- ja energiaoi-
keus 6 op. Jakso järjestetään yhteistyössä talousoikeuden kanssa. 

 
Sosiaali- ja terveyshallintotiede / täydennys 

 Opintojakso SOTE2015 Hyvinvointipeli 6 op järjestetään jatkossa englanniksi: 
Welfare Game 

 Uusi opintojakso: SOTE3019/SOTEH3019 Sosiaali- ja terveyshallintotieteen 
erikoiskurssi 5 op. Kurssissa vaihtuva teema, pidetään ensimmäisen kerran 
Helsingissä kesällä 2016. 
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Filosofia / täydennys 

 FILO2005 Etiikka / Ethics 5 op: lisätty englanninkielinen kurssikuvaus. 
 
Vaihto-opiskelijoille tarjottavat opinnot – Public Governance Studies 

 Englannin kielellä tarjottavat opintojaksot on koottu Public Governance Studies 
– otsikon alle. 

 
Vapaasti valittavat opinnot 

 Jakso OPIS0027 Itsetuntemus ja urasuunnittelu 2 op poistuu. Korvaavan kurs-
sin kuvaus hyväksytään myöhemmin. 

 Pieniä täsmennyksiä sisältökuvauksiin. 
 
Sivuainekokonaisuudet 

 Em. muutokset sisällytetty kokonaisuuksiin. 

 Ympäristöalan opintokokonaisuuden osalta taloustieteen kurssi vahvistetaan 
kauppatieteellisessä tiedekunnassa. Kokonaisuuteen tuottaa jaksoja aluetiede, 
filosofia, tuotantotalous sekä yhteistyössä julkisoikeus ja talousoikeus. 

 
Tutkintojen rakenteet: HTK ja HTM 

 Em. muutokset sisällytetty kokonaisuuksiin. 
 
Muuta 

 Yliopistopalveluiden nimike- yms. muutokset (1.4.2016 lukien) päivitetään ope-
tussuunnitelmiin. 

 Nelli-portaali poistuu lukuvuoden aikana.  
 
 
 
 

 
 
Maaliskuun tiedekuntaneuvostossa hyväksytty (21.3.2016): 

 Orientoivat opinnot 

 Yleisopinnot 

 Hallintotieteiden perusopinnot 

 Julkisen toiminnan perusteet -opintokokonaisuus 

 Julkisoikeus pääosin 

 Sosiaali- ja terveyshallintotiede pääosin 

 Filofosia pääosin 

 Kansainväliset opinnot (vaihto-opinnot) 
 


