
Hallintotieteiden opintojen vastaavuudet päiv. 3.4.19/mrv

HUOM! Opintojaksoissa on ns. leikkaavuus WebOodissa. Eli mikäli vanhalle jaksolle on määritelty uusi "vastinpari" => tällöin voi suorittaa

vain jommankumman ja parempi suoritus jää voimaan. Lisätietoja saa koulutusvastaavalta.

HALLINTOTIETEIDEN PERUSOPINNOT 25 op => jatkossa 30 op / HTK
Opintojakso lkv 2017-18 Opintojakso lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Aluetieteen perusteet 5 op (ALUE1007) Aluetieteen perusteet 6 op (HTK1100) laajuusmuutos

Julkinen johtaminen 5 op (HALL1010) Julkinen johtaminen 6 op (HTK1200) laajuusmuutos

Oikeus yhteiskunnassa 5 op (JOIK1012)
Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op 

(HTK1300)
laajuusmuutos

Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op (SOTE1006) Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op (HTK1400) laajuusmuutos

Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op (FIHA1001) Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op (HTK2600) siirtynyt yhteisiin aineopintoihin

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 6 op (HTK1500)
siirtyy hallintotieteiden perusopintohin julkisen toiminnan 

perusteet -kokonaisuudesta

JULKISEN TOIMINNAN PERUSTEET -KOKONAISUUS 25 op => POISTUU lkv 2018-19 lukien
Opintojaksot lkv 2017-18 Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä 5 op 

(ALUE1008)
Aluekehittämisen pelikenttä 5 op (HTK2102)

Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HALL1007) Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HTK2201)

Hallinto ja oikeus 5 op (JOIK1013) Yleishallinto-oikeus 5 op (osittain) (HTK2301) katso julkisoikeuden suunnan opinnot

Hyvinvointipalvelut uudistuvassa 

toimintaympäristössä 5 op (SOTE1007)

jos SOTE1007 puuttuu ko. sivuainekokonai- suudesta, 

tilalle voi suorittaa yhden sote-erityisteeman (jaksot 

HTK2411-2414, á 5 op)

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 5 op (FILO1005) Etiikka ja yhteiskuntafilosofia 6 op (HTK1500) laajuusmuutos

YHTEISET HTK-OPINNOT lkv 2018-19 lukien
Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Julkisen taloushallinnon perusteet 5 op (HTK2600)
jatkossa aineopintojakso, leikkaavuus jaksoon Julkisen 

taloushallinnon perusteet 5 op (FIHA1001)

Tutkimusmenetelmät 5 op (HTK2601)

Tilastollinen tietojenkäsittely SPSS 5 op (STAT2100)

Oikeusteoria ja metodianalyysi 5 op (HTK2602)

Oikeudellisen tiedon haku 1 op (HTK2603)

menetelmäjaksot aluetieteen, julkisjohtamisen ja soten 

opiskelijoille

menetelmäjaksot julkisoikeuden opiskelijoille



Kandidaattiseminaari 5 op ja -tutkielma 5 op opintosuuntakohtainen

YHTEISET HTM-OPINNOT lkv 2018-19 lukien
Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Julkinen strateginen johtaminen 5 op (HTM3200)
leikkaavuus jaksoon HALL3027 Strategiat ja johtaminen (7 

op)

Julkisyhteisön talouden johtaminen 5 op (HTM3300) ei leikkaavuutta aiempiin jaksoihin

Muutos, johtaminen ja kompleksisuus 5 op 

(HTM3400)

leikkaavuus jaksoihin ALUE2022 Kompleksisen 

aluekehityksen johtaminen (5 op) sekä SOTE3014 Johtajana 

kaaoksen reunalla (6 op)

Aluetutkimuksen menetelmät 5 op (HTM3601)
menetelmäjakso aluetieteen opiskelijoille, leikkaavuus 

jaksoon Aluetutkimuksen menetelmät 5 op (ALUE3016)

Vertailevan organisaatio- ja johtamistutkimuksen 

menetelmät 5 op (HTM3602)

menetelmäjakso julkisjohtamisen ja soten opiskelijoille, 

leikkaavuus jaksoon Vertailu tutkimustapana ja 

uudistamiskeinona 6 op (HALL3019)

Oikeustieteen menetelmät ja systematiikka 5 op 

(HTM3603)

menetelmäjakso julkisoikeuden opiskelijoille, leikkaavuus 

jaksoon Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op 

(JOIK3023/TOIK3010)



ALUETIETEEN SUUNNAN OPINNOT / HTK & HTM
Opintojaksot lkv 2017-18 Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Aluetieteen perusteet 5 op (ALUE1007) Aluetieteen perusteet 6 op (HTK1100)

Aluekehittämisen monitasoinen järjestelmä 5 op 

(ALUE1008)
Aluekehittämisen pelikenttä 5 op (HTK2102)

Kaupunki- ja liikennemaantiede 5 op (ALUE2021)
Kaupunkikehitys ja liikennejärjestelmät 5 op 

(HTK2101)

Aluekehittämisen ammatilliset käytännöt 5 op 

(ALUE2017)
Aluekehittämisen simulaatiokurssi 5 op (HTK2103)

Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op 

(ALUE2018)

Luonto, yhteiskunta ja ympäristönsuojelu 5 op 

(HTK2113)

Kulttuuri, väestö ja hallinta 5 op (ALUE2005) Kulttuuri, väestö ja hallinta 5 op (HTK2115)

Globalization and Geography of Enterprise 5 op 

(ALUE2016)

Globalization and Geography of Enterprise 5 op 

(HTK2111)

Regional Development Policies 5 op (ALUE2020)

Poliittinen maantiede 5 op (ALUE2003) Geopolitiikka ja globaalit tilasuhteet 5 op (HTK2112)

Utopiatutkimus aluetieteessä 5 op (HTK2114)

Tutkimus käytännössä 3 op (ALUE2013)

Tutkimusmenetelmät 5 op (HALL2024) Tutkimusmenetelmät 5 op (HTK2601)

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op 

(ALUE2008, 2009)

Kandidaattiseminaari 5 op (HTK2150) ja 

kandidaatintutkielma 5 op (HTK2160)

mikäli opiskelija on jo suorittanut 10 op 

kandidaattiseminaarin, merkitään kandidaatintutkielma 

10 op:lla ja arvosanalla 1-5

Kompleksisen aluekehityksen johtaminen 5 op 

(ALUE2022)

Muutos, johtaminen ja kompleksisuus 5 op 

(HTM3400)

Aluekehittämisen kenttäkurssi 10 op 

(ALUE3015)
Aluekehittämisen projektityö 8 op (HTM3112)

Aluetalouden tutkimuksen teoriaperintö ja 

nykysuuntauksia 10 op (ALUE3012)

Aluetalous ja innovaatioympäristöt 8 op 

(HTM3111)

Aluetutkimuksen menetelmät 5 op 

(ALUE3016)
Aluetutkimuksen menetelmät 5 op (HTM3601)

GIS-perusteet ja kartografia 5 op (ALUE3017)
Paikkatietojärjestelmät aluekehittämisessä 4 

op (HTM3113)

Alueellisen ja paikallisen kehityksen 

johtaminen 10 op (ALUE3019)



Aluetieteen erikoiskurssi 5 op (ALUE3003)

Aluetieteen metodologia 3 op (ALUE3014)

Julkisyhteisön talouden johtaminen 5 op 

(HTM3300)

Strategiat ja johtaminen 7 op (HALL3027)
Julkinen strateginen johtaminen 5 op 

(HTM3200)

Gradupajat 5 op (ALUE3010) Tutkimusseminaari 10 op (ALUE3150)

opiskelijat, jotka ovat aloittaneet tutkielman teon 

Gradupajoissa lkv 2017-18 tai aiemmin, saavat merkinnän 

gradupajasta (ALUE3010, 5 op) lkv 2018-19 gradun 

valmistumisen yhteydessä



JULKISJOHTAMISEN SUUNNAN OPINNOT / HTK & HTM
Opintojaksot lkv 2017-18 Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Julkinen johtaminen 5 op (HALL1010) Julkinen johtaminen 6 op (HTK1200) jakso osa hallintotieteiden perusopintoja

Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HALL1007) Esimiestyö ja johtajuus 5 op (HTK2201)

Julkisen toiminnan ulkoistaminen 5 op (HALL2018)

Talous johtamisen välineenä 5 op (HALL2021)

Johtamisen etiikka 5 op (HALL2015)

Palvelujohtaminen 6 op (HALL2020)

Organisaatioteoriat ja -rakenteet (HALL2032)
Organisaatioiden ja prosessien rakentaminen 5 op 

(HTK2202)

Uudistuvan työn johtaminen 5 op (HTK2203)

Government and Management 5 op (HALL2031)

Tutkimusmenetelmät 5 op (HALL2024) Tutkimusmenetelmät 5 op (HTK2601)

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op 

(HALL2005, 2006)

Kandidaattiseminaari 5 op (HTK2250) ja 

kandidaatintutkielma 5 op (HTK2260)

mikäli opiskelija on jo suorittanut 10 op 

kandidaattiseminaarin, merkitään kandidaatintutkielma 

10 op:lla ja arvosanalla 1-5

Muutosjohtaminen 6 op (HALL3025) Moderni muutosjohtaminen 5 op (HTK2204)

Arvot ja eettinen johtajuus 5 op (HTM3213)

Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 

6 op (HALL3019)

Vertailevan organisaatio- ja 

johtamistutkimuksen menetelmät 5 op 

(HTM3602)

Kehittäminen ja konsultointi 6 op (HALL3021) Kehittäminen ja konsultointi 5 op (HTM3212)

Vuorovaikutteinen johtaminen 6 op 

(HALL3022)

Innovatiiviset johtamiskäytännöt 5 op 

(HTM3211)

Tilivelvollisuus julkisessa johtamisessa 6 op 

(HALL3026)

Strategiat ja johtaminen 7 op (HALL3027)
Julkinen strateginen johtaminen 5 op 

(HTM3200)

Julkisyhteisön talouden johtaminen 5 op 

(HTM3300)
Johtajana kaaoksen reunalla 6 op (SOTE3014) / 

Kompleksisen aluekehityksen johtaminen 5 op 

(ALUE2022)

Muutos, johtaminen ja kompleksisuus 5 op 

(HTM3400)

Tutkimusseminaari 10 op (HALL3005) Tutkimusseminaari 10 op (HTM3250)



JULKISOIKEUDEN SUUNNAN OPINNOT / HTK & HTM
Opintojaksot lkv 2017-18 Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Oikeus yhteiskunnassa 5 op (JOIK1012)
Julkisen toiminnan oikeudelliset erityispiirteet 6 op 

(HTM1300)

Hallinto ja oikeus 5 op (JOIK1013)

Oikeussuoja hallinnossa 5 op (JOIK2020)

Oikeudellisen tiedon haku 1 op (JOIK2019) Oikeudellisen tiedon haku 1 op (HTK2603)

Kunnallisoikeus 6 op (JOIK2021) Kunnallisoikeus 5 op (HTK2302)

Henkilöstöoikeus 6 op (JOIK2022/TOIK2030) Henkilöstöoikeus 6 op (HTK2303)

Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (JOIK2014) Perus- ja ihmisoikeudet 5 op (HTK2304)

Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op (JOIK2004) Ympäristö- ja energiaoikeus 6 op (HTK2311)

Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op (JOIK2005) Sosiaali- ja terveysoikeus 6 op (HTK2312)

Organisaatio-oikeus 6 op (TOIK1011)

Markkinaoikeus 7 op (TOIK2039)

Sopimus- ja korvausoikeus 6 op (TOIK1009)

Vero-oikeus 6 op (TOIK1012)

Oikeusteoria 6 op (JOIK2016) Oikeusteoria ja metodianalyysi 5 op (HTK2602)

Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op (JOIK2023) Hyvän virkakielen harjoituskurssi 2 op (HTK2313)

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op (JOIK2011, 

2012)

Kandidaattiseminaari 5 op (HTK2350) ja 

kandidaatintutkielma 5 op (HTK2360)

mikäli opiskelija on jo suorittanut 10 op 

kandidaattiseminaarin, merkitään kandidaatintutkielma 

10 op:lla ja arvosanalla 1-5

Julkisten varojen käyttö 5 op (JOIK3016) Julkisten varojen tehokas käyttö 5 op (HTK2314)

Eurooppalainen julkisoikeus 5 op (JOIK3015) Eurooppalainen julkisoikeus 5 op (HTM3311)

Hallintolainkäytön oikeustapausanal.kurssi 6 

op (JOIK3017/3018)

Julkisen johtamisen juridiikkaa käytännössä 5 

op (HTM3312)

Oikeuden systematiikka ja oikeustiede 6 op 

(JOIK3023/TOIK3010)

Oikeustieteen menetelmät ja systematiikka 5 

op (HTM3603)

Oikeusvertailu 5 op (JOIK3012)

Oikeussosiologia 5 op (JOIK3013)

Yleishallinto-oikeus 5 op (HTK2301)
Suoritusohje: Jos joik-opiskelija on suorittanut joko 

JOIK1013 tai JOIK2020, mutta ei molempia, tulee 

Yleishallinto-oikeus suorittaa (sovitaan erikseen).



Perus- ja ihmisoikeuksien syventävät opinnot 

5 op (JOIK3019/3020)

Syventävä teemakurssi 5 op (JOIK3021/3022)
Julkisoikeuden erityisalojen tutkimus 5 op 

(HTM3313)

Julkisyhteisön talouden johtaminen 5 op 

(HTM3300)

Strategiat ja johtaminen 7 op (HALL3027)
Julkinen strateginen johtaminen 5 op 

(HTM3200)

Johtajana kaaoksen reunalla 6 op (SOTE3014) / 

Kompleksisen aluekehityksen johtaminen 5 op 

(ALUE2022)

Muutos, johtaminen ja kompleksisuus 5 op 

(HTM3400)

Tutkimusseminaari 10 op (JOIK3006) Tutkimusseminaari 10 op (HTM3350)



SOSIAALI- JA TERVEYSHALLINTOTIETEEN SUUNNAN OPINNOT / HTK & HTM
Opintojaksot lkv 2017-18 Opintojaksot lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Hyvinvointipalvelujen hallinto 5 op (SOTE1006) Hyvinvoiva yhteiskunta 6 op (HTK1400)

Hyvinvointipalvelut uudistuvassa toim.ympäristössä 5 

op (SOTE1007)

Vintagesta moderniin johtamiseen 6 op (SOTE2008) Johtaminen sosiaali- ja terveysalalla 5 op (HTK2402)

Ihmisen ääni hyvinvointiyhteiskunnassa 6 op 

(SOTE2010)
Osallisuus hyvinvointiyhteiskunnassa 5 op (HTK2401)

Hankintaosaaminen ja yrittäjyys hyvinv.palv. 7 op 

(SOTE2011)
Hankintaosaaminen ja yrittäjyys 5 op (HTK2403)

Talous ja vaikuttavuus 6 op (SOTE2014)

Welfare Game 5 op (SOTE2015)

Hyvinvointipalveluiden eettiset haasteet 5 op 

(HTK2411)

Hyvinvoinnin tekijät ja työelämän muutos 5 op 

(HTK2412)

Sosiaali- ja terveydenhuollon digitalisaatio 5 op 

(HTK2413)

Global Health Governance 5 op (HTK2414)

Tutkimusmenetelmät 5 op (HALL2024) Tutkimusmenetelmät 5 op (HTK2601)

Kandidaattiseminaari ja -tutkielma 10 op (SOTE2005, 

2006)

Kandidaattiseminaari 5 op (HTK2450) ja 

kandidaatintutkielma 5 op (HTK2460)

mikäli opiskelija on jo suorittanut 10 op 

kandidaattiseminaarin, merkitään kandidaatintutkielma 

10 op:lla ja arvosanalla 1-5

Vertailu tutkimustapana ja uudistamiskeinona 

6 op (HALL3019)

Vertailevan organisaatio- ja 

johtamistutkimuksen menetelmät 5 op 

(HTM3602)

Sosiaali- ja terveysjärjestelmien tulevaisuus 6 

op (SOTE3017)

Sosiaali- ja terveysjärjestelmien tulevaisuudet 

5 op (HTM3412)

Johtamisen taloudelliset reunaehdot 6 op 

(SOTE3018)

Johtajana kaaoksen reunalla 6 op (SOTE3014)
Muutos, johtaminen ja kompleksisuus 5 op 

(HTM3400)

Hyvinvointi- ja henkilöstöjohtaminen 6 op 

(SOTE3015)
Hyvinvointi ja johtajuus 5 op (HTM3413)



Projekti-innovaatiot käytännön uudistajina 6 

op (SOTE3016)

Strategiat ja johtaminen 7 op (HALL3027)
Julkinen strateginen johtaminen 5 op 

(HTM3200)

Sosiaali- ja terveydenhuolto osana 

kokonaisturvallisuutta 5 op (HTM3411)

Julkisyhteisön talouden johtaminen 5 op 

(HTM3300)

Tutkimusseminaari 10 op (SOTE3005) Tutkmusseminaari 10 op (HTM3450)



ORIENTOIVAT OPINNOT, YLEISOPINNOT, VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT / HTK
Opintojakso lkv 2017-18 Opintojakso lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op (OPIS0006) Johdatus yliopisto-opiskeluun 2 op (OPIS0006)

HOPS 1 op (OPIS0017) HOPS 1 op (OPIS0017)

Tiedonhankintataidot 1 1 op (OPIS0002) Tiedonhankintataidot 1 1 op (OPIS0002)

Tiedonhankintataidot 2 1 op (OPIS0004) Tiedonhankintataidot 2 1 op (OPIS0004) suoritetaan osana kandidaattiseminaaria

Tietokone työvälineenä 3 op (TITE1022) Tietokone työvälineenä 3 op (TITE1022)
mikäli opiskelija on aloittanut opintonsa ennen lkv 2010-

11, tulee hänen suorittaa myös TITE1021 Tietojenkäsittelyn 

teoriaosuus 2 op

Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (STAT1020) Tilastotieteen johdantokurssi 5 op (STAT1020)

Liiketoimintaosaaminen 5 op Liiketoimintaosaaminen 5 op

Liiketoimintaosaamisen osion (5 op) voi suorittaa: 

LIIK1200 tai taloustieteen (KANS) tai liiketaloustieteen 

opintojakso (JOHT/LASK/MARK). Pakollinen lkv 2010-11 

ja sen jälkeen aloittaneille.

European Governance 5 op (FIHA1002) European Governance 5 op (HTK1600) koodimuutos

Kansainvälistymisopinnot 10 op Kansainvälistymisopinnot 10 op
pakollinen lkv 2012-13 ja sen jälkeen aloittaville, aiemmin 

aloittaneille suositellaan

Äidinkieli 5 op Äidinkieli 5 op suomen tai ruotsin kieli 

Toinen kotimainen kieli 5 op Toinen kotimainen kieli 5 op ruotsin tai suomen kieli 

Vieras kieli 5 op Vieras kieli 5 op ei alkeis/täydennyskursseja 

Harjoittelu 5 op (OPIS0033) Harjoittelu 5 op (OPIS0033) vapaavalintainen, asiantuntijuutta kehittävä harjoittelu

VIESTINTÄ- JA KIELIOPINNOT YMS. / HTM
Opintojakso lkv 2017-18 Opintojakso lkv 2018-19 lukien Lisätietoja

Tieteellinen kirjoittaminen 5 op (KSUO9211) Tieteellinen kirjoittaminen 5 op (KSUO9211)
Suoritetaan joko suomen tai englannin kielellä riippuen 

gradun kielestä (KSUO9211 / KENG9212)

HOPS 1 op (OPIS0018) HOPS 1 op (OPIS0018)
suoritettava, jos opiskelija valittu suoraan 

maisteriopintoihin

Harjoittelu 5 op (OPIS0034) Harjoittelu 5 op (OPIS0034) vapaavalintainen, asiantuntijuutta syventävä harjoittelu


