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Lukijalle 

 

Tämä opinto-opas sisältää hallintotieteiden kandidaattiohjelman sekä maisteriopintojen 

rakenteet, oppiaineiden esittelyt sekä keskeiset tiedot opintojen suorittamisesta lukuvuonna 

2012–13. Opetussuunnitelmissa määritellään tutkintojen yksityiskohtainen rakenne, 

opintokokonaisuuksien laajuudet, opintojaksojen sisällöt, laajuudet ja suoritustavat sekä 

opintojen pakollisuus. Huomioi, että opintojaksojen yksityiskohtaiset kuvaukset ml. 

kurssikirjallisuus ovat vain yliopiston www-sivuilla sekä WebOodissa.  

 

Oman koulutusalan opinto-oppaan lisäksi kannattaa tutustua Yleisoppaaseen. 

Yleisoppaassa on tietoa opiskelua koskevista yleisistä määräyksistä, opintoneuvonnasta, 

opiskelijaksi ilmoittautumisesta, opintojen suorittamisesta, opintososiaalisista 

kysymyksistä, kirjastopalveluista, opiskelijayhteisöistä sekä yliopiston henkilökunnasta ja 

tiloista. Yleisoppaan lisäksi yliopisto julkaisee tutkintoihin sisältyviä kieli- ja 

viestintäopintoja varten Kielipalveluoppaan sekä jokaista koulutusalaa varten oman opinto-

oppaan. Kaikki opinto-oppaat ovat saatavilla: www.uwasa.fi/opiskelu/oppaat/. 

 

Lukuvuosi 2012–13 on jaettu viiteen periodiin: 

 

Syyslukukausi: I periodi viikot 36–43 

II periodi viikot 44–50 

 

Kevätlukukausi:  III periodi viikot 2–8 

IV periodi viikot 9–14 

V periodi viikot 15–21 

 

 

 

Hyvää lukuvuotta 2012–13! 

 

Marja Vettenranta 

opintopäällikkö 
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Hallintotieteiden opinnot ja opiskelu  

 

Filosofisessa tiedekunnassa voi suorittaa sekä yhteiskuntatieteellisen (hallintotieteellisen) 

alan että humanistisen alan perus- ja jatkotutkintoja.  

 

Hallintotieteitä Vaasan yliopistossa vuodesta 1983 

 

Hallintotieteet ovat hallintoa tutkivia tieteitä; niissä tarkastellaan julkista toimintaa koko 

laajuudessaan. Vaasan yliopistossa hallintotieteiden näkökulmina ovat julkisen toiminnan 

järjestäminen, palvelut, johtaminen, kehittäminen, oikeus, ympäristö ja talous. Uudistuva 

ja ajanmukainen hallintokoulutus vastaa muuttuvan yhteiskunnan haasteisiin; koulutamme 

asiantuntijuudeltaan ja arvoperustaltaan korkeatasoisia osaajia valtion, kuntien, kolmannen 

sektorin sekä yritysten palvelukseen.  

 

Hallintotieteiden tutkimusprofiili keskittyy seuraaville osa-alueille: julkinen johtaminen ja 

kansainväliset vertailut, hyvinvointipalveluiden arviointitutkimus, hallinnon oikeudellisten 

kysymysten tutkimus sekä aluetalouden tutkimus. 

 

Tutkinnot 

 

Hallintotieteissä voi suorittaa seuraavat perustutkinnot: 

 

Alempi korkeakoulututkinto 180 op: Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto / HTK 

Bachelor of Administrative Sciences / B.Sc. (Admin.) 

 

Ylempi korkeakoulututkinto 120 op: Hallintotieteiden maisterin tutkinto / HTM 

Master of Administrative Sciences / M.Sc. (Admin.) 

 

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot sisältävät kaikille yhteisiä opintoja, 

pääaineopintoja, kieliopintoja sekä yhden tai useamman oppiaineen muodostamia 

opintokokonaisuuksia. Kandidaatin tutkintoon sisältyy myös liiketoimintaosaamis- ja 

kansainvälistymisosiot. Sekä kandidaatin että maisterin tutkintorakenteet ovat joustavia ja 

opiskelija voi omilla valinnoilla suunnata tutkintoaan eri alueille, kuten kauppatieteisiin, 

kieliopintoihin, viestintään jne. Tutkintoihin sisällytettäviä opintoja voi suorittaa myös 

muissa yliopistoissa sekä kotimaassa että monissa ulkomaisissa yhteistyöyliopistoissa.  

 

Pääaineet 

 

Hallintotieteiden kandidaatin ja maisterin tutkinnot voi suorittaa seuraavissa pääaineissa: 

 aluetiede 

 julkisjohtaminen 

 julkisoikeus 

 sosiaali- ja terveyshallintotiede  

Lisäksi voi suorittaa filosofiasta perus- ja aineopintotasoisia sivuaineopintoja. 
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Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen. Valinnan ensisijaisena 

perusteena käytetään opiskelijan omaa esitystä. Opiskelijan on hakemuksessaan esitettävä 

kaksi pääainevaihtoehtoa; ensisijainen ja toissijainen. Mikäli johonkin pääaineeseen 

ilmoittautuu enemmän opiskelijoita kuin siihen voidaan ottaa, käytetään valintaperusteena 

opiskelijan omaa esitystä sekä hänen opintomenestystä ja opintojen määrää. 

Opintomenestystä laskettaessa huomioidaan 31.5. mennessä rekisteröidyt 

opintosuoritukset. 

 

Päävalinnassa (valintakoe) opiskelija saa opinto-oikeuden sekä hallintotieteiden 

kandidaatin että hallintotieteiden maisterin tutkintoihin. Ensin suoritetaan laaja-alainen 

kandidaatin tutkinto. Pääaine valitaan ensimmäisen vuoden yhteisten opintojen jälkeen. 

Kandidaatin tutkinnon voi päätoimisesti opiskellen suorittaa kolmessa vuodessa. 

Kandidaatin tutkinnon jälkeen voi edetä pääainepohjaiseen, kaksivuotiseen maisterin 

tutkintoon. 

 

Erillisvalinnassa opiskelija saa opinto-oikeuden sekä kandidaatin että maisterin tutkintoon 

tai pelkästään maisterin tutkintoon. Erillisvalinnassa valituilla opiskelijoilla tutkinnon 

pääaine on se oppiaine, johon hakija on hyväksytty.  

 

Pääaineen vaihtaminen 

Opiskelijalle voidaan erityisistä syistä myöntää oikeus vaihtaa pääainetta. Pääaineen 

vaihtoa koskeva vapaamuotoinen, perusteltu anomus osoitetaan dekaanille (anomus 

jätetään opintopäällikölle). Päätöstä tehtäessä otetaan huomioon opiskelijan esittämien 

perustelujen lisäksi hänen siihen asti suorittamansa opintosuoritukset. Dekaani päättää 

pääaineen vaihtamisesta. 

 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkinto (HTK) lkv 2012–13 

 

Hallintotieteiden kandidaatin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1) 

tutkintoon kuuluvien oppiaineiden tai niihin rinnastettavien kokonaisuuksien perusteiden 

tuntemus sekä edellytykset alan kehityksen seuraamiseen; 2) valmiudet tieteelliseen 

ajatteluun ja tieteellisiin työskentelytapoihin; 3) edellytykset ylempään 

korkeakoulututkintoon johtavaan koulutukseen ja jatkuvaan oppimiseen; 4) edellytykset 

hankkimansa tiedon soveltamiseen työelämässä, sekä 5) riittävä viestintä- ja kielitaito.  

 

HTK-tutkinnon rakenne (180 op) 

 

Pääaineopinnot 82 op:  

 Hallintotieteiden perusopinnot 25 op 

 Pääaineen aineopinnot 57 op (sisältää menetelmäopinnot 6–10 op ja 

kandidaatintutkielman 10 op) 

 

Orientoivat opinnot 5 op: 

 OPIS0006 Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op 

 OPIS0017 Henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) 1 op 

 OPIS0002 Tiedonhankintataidot 1, 1 op  
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 OPIS0004 Tiedonhankintataidot 2, 1 op 

 

Yleisopinnot 28 op: 

 LIIK1200 Johdatus liiketoimintaosaamiseen 5 op 

 TITE1022 Tietokone työvälineenä 3 op 

 STAT1020 Tilastotieteen johdantokurssi 5 op 

 OPIS0033 Harjoittelu 5 op 

 Kansainvälistyminen 10 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 15 op: 

 Äidinkieli 5 op: 

o Suomi: KSUO6112 Kirjallinen viestintä 3 op ja KSUO6111 Suullinen 

viestintä 2 op 

o Svenska: KRUO7112 Grunderna i kommunikation 5 sp 

 Toinen kotimainen kieli 5 op: 

o Ruotsi: KRUO6111 Ruotsin kielen peruskurssi hallintotieteiden 

opiskelijoille 5 op 

o Finska 5 sp: Joko korvaava koe tai JOO-opinto-oikeus (Åbo Akademi) 

 Vieras kieli 5 op: 

o Asetuksen mukaisen vieraan kielen taidon voi Vaasan yliopistossa suorittaa 

englannin, saksan, ranskan, venäjän tai espanjan kielessä. Käytännössä tämä 

tarkoittaa kielten peruskursseja: 

 Englanti: KENG6112 Luetunymmärtäminen ja tekstianalyysi 3 op ja 

KENG6111 Suulliset taidot 2 op 

 Saksa: KSAK9111 Yleis- ja talouskieli 5 op 

 Ranska: FRAN1006 Suullinen ja kirjallinen viestintä I 2 op ja 

FRAN1007 Suullinen ja kirjallinen viestintä II 3 op 

 Venäjä: KVEN5110 Tekstinymmärtäminen ja kirjallinen viestintä 5 

op tai KVEN5111 Ääntäminen ja suullinen viestintä I 5 op 

 Espanja: KESP5110 Espanjan kielen peruskurssi 5 op 

 Alkeis/täydennyskurssit sisällytetään vapaasti valittaviin opintoihin. 

Ne eivät vastaa asetuksen mukaista vieraan kielen taitoa. 

 

Sivuaineopinnot 50 op: 

 Julkisen toiminnan perusteet -opintokokonaisuus 25 op 

 Yhden oppiaineen perusopinnot tai opintokokonaisuus 25 op 
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Hallintotieteiden maisterin tutkinto (HTM) lkv 2012–13 
 

Hallintotieteiden maisterin tutkintoon johtavan koulutuksen tulee antaa opiskelijalle: 1) 

pääaineen tai siihen rinnastettavan kokonaisuuden hyvä tuntemus ja sivuaineiden 

perusteiden tuntemus; 2) valmiudet tieteellisen tiedon ja tieteellisten menetelmien 

soveltamiseen; 3) valmiudet toimia työelämässä oman alansa asiantuntijana ja kehittäjänä; 

4) valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen sekä 5) hyvä viestintä- ja kielitaito.  

 

HTM-tutkinnon rakenne (120 op) 

 

Pääaineen syventävät opinnot 86–89 op 

 

Kieli- ja viestintäopinnot 5 op: 

 Tieteellinen kirjoittaminen 5 op 

o jakso suoritetaan pro gradu -tutkielman kielestä riippuen joko suomen tai 

englannin kielellä: 

 suomi: KSUO9211 Tieteellinen kirjoittaminen suomeksi 5 op 

 englanti: KENG9211 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi I 3 op 

ja KENG9311 Tieteellinen kirjoittaminen englanniksi II 2 op 

 

Vapaasti valittavat opinnot 26–29 op, jotta tutkinnon minimilaajuus 120 op täyttyy 

 Mikäli opiskelija on hyväksytty suoraan HTM-tutkintoon, tulee hänen laatia 

henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) osana maisteriopintoja (OPIS0018, 1 

op). 

 

Opintojen etenemisessä huomioitavaa; HTK-tutkinnosta HTM-tutkintoon 

 

 Kandidaatin tutkinto on suoritettava ennen maisterin tutkintoa.  

 Syventävien opintojen aloittaminen ennen kandidaatin tutkintoa on mahdollista 

silloin, kun se opintojen joustavan etenemisen kannalta on tarkoituksenmukaista.  

 Kandidaattiseminaari ja -tutkielma tulee pääsääntöisesti olla suoritettuna ennen 

kuin voi ilmoittautua tutkimusseminaariin.  

 Pro gradu -tutkielmaa ei voi jättää tarkastettavaksi ennen kuin HTK-tutkinnon 

todistus on myönnetty. 

 

ICS-maisteriohjelma 

 

Lisäksi filosofinen tiedekunta järjestää englanninkielisen maisteriohjelman Master’s 

Degree Programme in Intercultural Studies in Communication and Administration. 

Maisteriohjelmaan on erillinen opiskelijavalinta. HTM-tutkinto (120 op) suoritetaan 

pääaineessa julkisjohtaminen. Lisätietoja: www.uwasa.fi/ics/. 
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Opintoaikojen rajaaminen 

 

Opiskelijan katsotaan aloittavan tutkinnon suorittamisen siitä ajankohdasta, jolloin 

opiskelija vastaanottaa opiskelupaikan yliopistossa. Sekä alempaa että ylempää 

korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa tutkinnot 

viimeistään kahta vuotta niiden yhteenlaskettua tavoitteellista suorittamisaikaa 

pidemmässä ajassa eli opinnot on suoritettava seitsemässä vuodessa (5 + 2). Pelkästään 

ylempää korkeakoulututkintoa opiskelemaan otetulla opiskelijalla on oikeus suorittaa 

tutkinto viimeistään kahta vuotta sen tavoitteellista suorittamisaikaa pidemmässä ajassa eli 

neljässä vuodessa (2 + 2). 

 

Tutkinnon suorittamisaikaan ei lasketa poissaoloa, joka johtuu vapaaehtoisen 

asepalveluksen tai asevelvollisuuden suorittamisesta taikka äitiys-, isyys- tai 

vanhempainvapaan pitämisestä. Opintojen enimmäisaikaan ei lasketa myöskään muuta 

enintään neljän lukukauden poissaoloa, jonka ajaksi opiskelija on ilmoittautunut 

poissaolevaksi.   

 

Yliopisto voi myöntää opiskelijalle, joka ei ole suorittanut tutkintoa säädetyssä ajassa, 

lisäaikaa opintojen loppuun saattamiseen. Lisäaikaa voidaan myöntää, kun opiskelija 

esittää tavoitteellisen ja toteuttamiskelpoisen suunnitelman opintojen loppuun 

saattamisesta. Muutoin opiskelija menettää opiskeluoikeutensa. Jos opiskeluoikeuden 

menettänyt opiskelija haluaa myöhemmin jatkaa opintojaan, hänen on haettava yliopistolta 

oikeutta päästä uudelleen opiskelijaksi. 

 

Opintoaikoja rajaava laki koskee 1.8.2005 ja sen jälkeen opinto-oikeuden saaneita 

perustutkinto-opiskelijoita. Lisätietoja 

www.uwasa.fi/opiskelu/ilmoittautuminen/opiskeluoikeus/opintoaikojen_rajaaminen/ sekä 

opintopäälliköltä. 

 
 


